KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. J. BRZECHWY W KOBIÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………….
klasa ………………………..
wychowawca …………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………….. ……………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
numer telefonu domowego /telefonu komórkowego: matki…………………/……………………..
ojca …………………/………………………
Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) oraz numer telefonu:
a) matka……………………………………………… nr telefonu …………………………………
pieczęć zakładu pracy

b) ojciec ……………………………………………….nr telefonu ………………………………...
pieczęć zakładu pracy

PLANOWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

przed lekcjami ……………………. po lekcjach……………………………..
przed lekcjami…………………….. po lekcjach……………………………..
przed lekcjami…………………….. po lekcjach…………………………….
przed lekcjami…………………….. po lekcjach…………………………….
przed lekcjami ……………………. po lekcjach ……………………………
OŚWIADCZENIE

1. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko

…...…………………/……………………
podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

2. Wyrażam zgodę na samodzielne ( z rodzeństwem) opuszczenie świetlicy przez moje dziecko i
biorę pełną odpowiedzialność za nie po wyjściu ze świetlicy.

……..……………/………………………..
podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

3. Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka:
Imię i nazwisko - pokrewieństwo

Miejsce zamieszkania

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

……………………/………………………
podpis rodziców lub opiekunów prawnych

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniach od 01.06.2019r. do 30.06.2019r.
2. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły, ze świetlicy szkolnej lub ze strony:
www.spkobior.edupage.org
3. Wypełniony wniosek potwierdzony przez zakład pracy, należy złożyć w w/w terminie w
sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.
4. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I-III, których rodzice
pracują
zawodowo, a dzieci nie mają zapewnionej opieki w domu.
5. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko dzieci zapisane na podstawie wniosku
potwierdzonego przez zakład pracy rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane, z uwagi na dużą liczbę chętnych.
7. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy będzie dostępna w sekretariacie oraz w świetlicy
8. W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmie dyrektor
szkoły, po wcześniejszym złożeniu podania przez rodziców lub opiekunów prawnych.

…………………/………………………
podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem świetlicy szkolnej
(umieszczonym na gazetce świetlicowej i dostępnym na stronie internetowej
www.spkobior.edupage.org) i akceptuję jego zasady.
.
1. 1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka przez administratora danych: Szkołę Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Kobiórze w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w
świetlicy szkolnej, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru
dziecka osób.
2. Jestem świadomy przysługujących mi praw zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)/RODO do treści swoich danych.
3. Szczegółowe informacje dot. klauzuli informacyjnej znajdą państwo pod adresem
iod_szkola@wp.pl oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej.
4. Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz.U. 2017 poz. 2204), oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Kobiór, dnia ………………………..

………………………………
podpis rodzica//prawnego opiekuna

Postanowienie komisji kwalifikacyjnej
Komisja w składzie:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
Postanowiła o przyjęciu/ nie przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej dziecka…………………………
…………………………………………………………….. …………….w roku szkolnym 2019/2020
Przewodniczący komisji
………………………………………

