KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIBICACH
w roku szkolnym 2020/2021
I.

Dane podstawowe

Imię i nazwisko dziecka …………………………………..………… kl. …….… (rok szkolny 2020/2021)
Dziecko będzie uczęszczać do świetlicy od dnia: …………………………………………………………...
Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka:

dzień tygodnia

od godziny

do godziny

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

*wybrać właściwe

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły
podstawowej, do której wniosek został złożony.

3.

Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 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 dyrektyw
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) o ochronie danych osobowych w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 966 z późn. zm.) w celu realizacji zadania – zapewnienia uczniom zajęć świetlicowych, o którym mowa w art. 105
ww. ustawy

Bibice , dnia

……………………..
.………………………………..
podpis rodzica

II. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej
Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez …………………………………………….
W przypadku innych osób niż rodzice należy podać imię i nazwisko oraz serie i numery dowodów
osobistych osób upoważnionych.

Seria i numer dowodu osobistego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bibice , dnia

……………………..

Podpis rodzica: …………………...

Jeżeli rodzice wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązani są wypełnić pisemne
oświadczenie.
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu w roku szkolnym 2020/2021 Wyrażam
zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka (dotyczy również powrotu busem).
.........................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
ucznia klasy ..............…i wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach:

DZIEŃ

PONIEDZIAŁEK
Samodzielny
powrót

Bus

WTOREK
Samodzielny
powrót

CZWARTEK

ŚRODA
Bus

Samodzielny
powrót

Bus

Samodzielny
powrót

Bus

PIĄTEK
Samodzielny
powrót

GODZINA

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

Bibice , dnia …………………….

Podpis rodzica:

………..…………………..

Bus

