
KARTAZAPISU DZIECKADO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6W JAROSŁWIU im. Ks. Piotra Skargi

W roku szkolnym 2020/2021

Proszę o przyjęcie
dziecka .........................................................................................................................................

uczennicy/ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

 DANE OSOBOWE DZIECKA:

Imiona i Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

 IMIONA I NAZWISKARODZICÓW/OPIKUNÓW PRAWNYCH

MATKA Nr telefonu
kontaktowego

OJCIEC Nr telefonu
kontaktowego

● MIEJSCE PRACY RODZICÓW

Matka

....................................................................
Miejsce pracy

Ojciec

.................................................................
Miejsce pracy

Pieczęć zakładu pracy Pieczęć zakładu pracy

● DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
(Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki - np. alergie, przewlekłe choroby, przyjmowane leki i inne mające wpływ
na proces opiekuńczy)
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................



● Oświadczenie rodziców / opiekunów o osobach odbierających dziecko ze świetlicy i
przewidywane godziny odbioru:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez:

l.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
odbierania dziecka ze świetlicy

Wyrażam zgodę na okazanie
dowodu osobistego w celu
zweryfikowania tożsamości Podpis osoby upoważnionej






Dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo powyżej 10 roku życia (imię i
nazwisko) …………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… Biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką w/w
rodzeństwa.
● Informacje:

– Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą
przybycia ucznia do świetlicy.

– Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które odebrane zostaje bezpośrednio po
lekcjach zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

– Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do
domu (dotyczy dzieci powyżej 10 roku życia).

– W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami – prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom

● Klauzule dotyczące podstawy prawnej RODO: na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się iż:

 Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu im. ks.
Piotra Skargi, ul Spytka z Jarosławia 2, 37-500 Jarosław

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6, ust.
1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.



 Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Jarosław, dnia,………………..

..........................................................podpisy rodziców/opiekunów prawnych


