Wniosek o zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022
I.
Imię

Informacje o dziecku
i

nazwisko

dziecka

Klasa…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

wychowawca…………………..………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia, Pesel ………..………………………………………………………………………………………………….
Adres

zamieszkania

II.

Rodzina dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Matka / opiekunka prawna – imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………telefon…………………………………
Telefon

kontaktowy

z

rodzicem……………………………………………………………………………………………………….

Ojciec / opiekun prawny - imię i nazwisko………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy …………………………………………………………………………………………… telefon …………………………
Telefon

kontaktowy

z

rodzicem……………………………………………………………………………………………………….

Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia) ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
III.

Zdrowie dziecka:

Czy dziecko stale przyjmuje jakieś leki (jakie)? ……………………………………………………………………………
Czy dziecko nosi okulary? ………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty (jakiego)? …………………………………………………………………
Czy dziecko bądź rodzina jest pod nadzorem kuratora (Imię i nazwisko)? ...........................................
Proszę scharakteryzować swoje dziecko ( zainteresowania, zdolności, jak najchętniej spędza wolny czas, co
sprawia
dziecku
trudności
itp.)
…………………………….…………………………………………………………………
s..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Czy oczekuje Pan/Pani, aby dziecko miało możliwość odrabiania zadań domowych w świetlicy?
Tak/Nie
V. W jakich dniach i godzinach dziecko będzie przebywało w świetlicy? (prosimy o dokładną deklarację)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
VI.

Informacja o powrocie dziecka ze świetlicy do domu:

Dziecko nie może samo wracać do domu. Będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez (imiona i nazwiska
oraz

stopień

pokrewieństwa

osób

uprawnionych

do

odbioru):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziecko będzie wychodziło samo ze świetlicy / na moją odpowiedzialność o godzinie …………………
VII. Oświadczenia Rodziców:
Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Zobowiązuję
się

do

punktualnego

odbierania

mojego

dziecka

ze

świetlicy.

(

Świetlica

czynna

jest

od godziny 7.00 – 16.30). Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy szkolnej
o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie
zapisu. ( Forma ustna, w tym telefoniczna, zwolnienia nie będzie respektowana!).
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy
nauczycieli i wychowawców.
………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych nr 2 z siedzibą
w Pleszewie, ul. Ogrodowa 2 63-300 Pleszew, tel. 509-205-502
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres email: zspnr2@pleszew.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) w celu realizacji zadań ustawowych określonych
w ustawie Prawo oświatowe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne
na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
Oświadczenia i zgody
Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w tym danych szczególnych kategorii wskazanych w
pkt. 9 (min. stanu zdrowia) wobec dziecka, którego dane dotyczą.

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na utrwalanie wizerunku dziecka podczas organizacji zajęć
w świetlicy szkolnej i wykorzystanie go w materiałach informacyjnych szkoły.

…………………………………………………………………………
(podpis)

