KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie
w roku szkolnym 2021/ 2022

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej dziecka :
Imię i nazwisko:

……….………………………………………………………………….

Klasa ..............

Data urodzenia:

___ ___-___ ___- ___ ___ ___ ___
(dzień, miesiąc, rok )

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Numer telefonu

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

Matka
Ojciec
Inny telefon kontaktowy: ……………………………..
Bardzo prosimy, w przypadku zmiany w/w telefonów, o ich natychmiastowe uaktualnienie.
CZAS PRZEWIDYWANEJ OBECNOŚCI DZIECKA W ŚWIETLICY
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od………..do…....

od………..do…...

od………..do….

od………..do…....

od………..do…...

Wszelkie dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (np.
stan zdrowia) bardzo prosimy przekazać kierownikowi świetlicy szkolnej lub wychowawcy
grupy.
UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Praca zawodowa obojga

Matka/ opiekunka prawna

Ojciec/ opiekun prawny

rodziców-

TAK, NIE*

TAK, NIE*

Inne okoliczności mające
wpływ na zapewnienie dziecku
opieki w świetlicy szkolnej

*właściwe zakreślić
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko
(jeżeli istnieje proszę podać stopień pokrewieństwa )

Numer dowodu
osobistego

W sytuacji, gdy dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną należy
wypełnić poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, , że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy
szkolnej przez nasze małoletnie dziecko
…………………………………………………………………………………….…………..
Imię i nazwisko dziecka

i bierzemy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego dziecka
w drodze ze szkoły do domu.
……………………………………………………………………
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

Godziny samodzielnego wyjścia dziecka do domu:
Poniedziałek………………………………………
Wtorek…………………………………………….
Środa………………………………………………
Czwartek……………………………………………
Piątek……………………………………………….
Wszystkie zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób
upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom
świetlicy.
ZGODA RODZICA

(Wyrażając zgodę należy postawić znak x i złożyć podpis)
⎕
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
utrwalonego na zdjęciach wykonywanych w czasie zajęć i imprez
organizowanych w świetlicy , na stronie internetowej szkoły w związku z
działalnością świetlicy.
………………………………………………………
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

DEKLARACJA
Nazwisko i imię dziecka ……………………………………………………………… klasa…………
Niniejszym deklaruję dobrowolną miesięczną wpłatę w wysokości ………… na fundusz
świetlicy.
Warszawa, dnia ………………………………….

………………………………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna

Przyjmuję do wiadomości, że:
1.Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.30.
2.Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub przez osoby upoważnione i
zgłoszone pisemnie w karcie, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
3.Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę
przez wychowawcę świetlicy.
4.Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby ( nie wymienione w karcie
zgłoszenia dziecka do świetlicy) należy przekazać w formie pisemnej do wychowawcy
świetlicy.
5.Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne po przyjściu osoby
prowadzącej takie zajęcia, która bierze odpowiedzialność od tego momentu za dziecko oraz
za jego powrót do świetlicy. Rodzic zobowiązany jest wypełnić na potrzeby świetlicy zgodę
uczestnictwa swojego dziecka we wszystkich zajęciach dodatkowych (jedna karta). Rodzic
może również wyrazić zgodę na samodzielne wyjście dziecka na zajęcia dodatkowe
odbywające się na terenie szkoły.
6.Dzieci przebywające w świetlicy należy odbierać przez wideodomofon, znajdujący się przy
wejściu na teren szkoły podając imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby
odbierającej (podać - stopień pokrewieństwa).
7. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w
Regulaminie Świetlicy oraz w Procedurach odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
znajdujących się na stronie internetowej szkoły(zakładka świetlica→dokumenty), do
zapoznania z którymi zobowiązuje się rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.
………. ……………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Warszawie
Zakwalifikowano dziecko do świetlicy szkolnej TAK/NIE
Uzasadnienie nie zakwalifikowania:
1) brak miejsc
2) inne powody ……………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów
dzieci w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
11.Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie, tel: 22 843 08 53mail: sp46@edu.um.warszawa.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej.
4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.
5. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i
przechowywania dokumentacji z organizacji pracy świetlicy szkolnej.
6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych
osobowych.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia
zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
OŚWIADCZENIE:
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych
mojego dziecka oraz moich, w związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez
dziecko ze świetlicy w SP 46, w tym w procesie opiekuńczo-wychowawczym, i akceptuję
jej postanowienia.
Podanie danych osobowych na potrzeby wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w
SP 46 i zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest dobrowolne, jednak konieczne do
dokonania zgłoszenia dziecka do świetlicy. Jeżeli dane te nie zostaną podane i nie będą
zaakceptowane zasady ich przetwarzania, nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do świetlicy
szkolnej oraz świadczenie usługi w tym zakresie.

Data …………………….

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

