Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
al. Warszawska 31, 20-803 Lublin, tel. 81 533 82 05
www.sp-pallotti.pl
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.

Dane dziecka

Nazwisko i imię dziecka

Klasa

Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon domowy
II.

Dane rodziców

Nazwisko i imię matki/prawnej opiekunki

Nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

III.

Telefony kontaktowe

Matka/prawna opiekunka
Tel. stacjonarny

Ojciec/prawny opiekun
Tel. do pracy

Tal. komórkowy

Tel. komórkowy

Inny tel.
Inny tel.
Kontaktowy
kontaktowy
IV.
Informacje uzasadniające przyjęcie dziecka do świetlicy
Miejsce pracy
matki/prawnej opiekunki

Miejsce pracy ojca/prawnego
opiekuna

Praca zawodowa obojga
rodziców
Godziny pracy
Podpisy
V.

Dodatkowe informacje o dziecku

Inne informacje o dziecku mające
wpływ na prawidłowość realizacji
procesu opiekuńczego.
W przypadku niepoinformowania szkoły o istotnych czynnikach mających wpływ na prawidłowość
realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, np. o przewlekłych chorobach
wymagających zapewnienia dziecku szczególnej opieki, pełną odpowiedzialność za stan zdrowia
dziecka ponoszą rodzice.
VI.

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów na temat obowiązujących w świetlicy zasad
bezpieczeństwa:
1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest doprowadzić dziecko do sali świetlicowej
i wprowadzić je do środka. Wychowawca odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu
wejścia do świetlicy.

2. Przed lekcjami dzieci są odbierane ze świetlicy przez nauczycieli. Po zakończonych
lekcjach wychowawcy odprowadzają dzieci do świetlicy.
3. Odebranie dziecka ze świetlicy przez inne osoby będzie możliwe tylko po złożeniu przez
rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnia dla tych osób.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci
ze świetlicy.
5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci
wartościowe przedmioty.
VII.
Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (tylko osoby pełnoletnie):
1.
2.
3.
4.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Dziecko może wychodzić ze świetlicy pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa (dotyczy
dzieci powyżej 10. roku życia):

1. ………………………………… 2. ………………………………………
VIII. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu świetlicy Szkoły
Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie dostępnego na stronie
internetowej szkoły.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego
Pallottiego
w Lublinie.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania
edukacji szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/prawnymi
opiekunami.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,
al. Warszawska 31 20-803 Lublin, danych osobowych zawartych w formularzu Karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/ prawnymi
opiekunami.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki
Lublin, ………………………………

..………………………………………………….
Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

