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KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I.DANE DZIECKA:
1. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………….... klasa………
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………...
II.DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW):
1. Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna):…………………………………………...
 telefon kontaktowy osobisty:……………………………………………………….
 telefon kontaktowy do pracy:……………………………………………………….
2. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna):…………………………………………….
 telefon kontaktowy osobisty:……………………………………………………….
 telefon kontaktowy do pracy:……………………………………………………….
3. Inne telefony kontaktowe:……………………………………………………………….
……………………………………………………………....
III.POWRÓT DZIECKA DO DOMU:
1. SAMODZIELNY POWRÓT:

TAK/NIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka, do domu ze
świetlicy szkolnej o godzinie:……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. POWRÓT POD OPIEKĄ OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ RODZICA (OPIEKUNA
PRAWNEGO).
Imię i nazwisko:
Stopień pokrewieństwa,
Numer dowodu osobistego:
znajomości (np.: babcia,
sąsiadka, znajomy):

matka
ojciec
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Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka pod opieką
osoby małoletniej:
Imię i nazwisko:
Numer dowodu osobistego/legitymacji szkolnej:

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka lub jego samodzielnego
powrotu do domu, informację w formie pisemnej rodzic/opiekun prawny, lub dziecko
przekazuje bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.
3. Osoby, które na podstawie orzeczenia sądu nie mogą kontaktować się z dzieckiem na terenie
szkoły:
…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………..……………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

IV.ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA):

Oświadczam, że ……………………………………….… w czasie pobytu w świetlicy,
(imię i nazwisko dziecka)

po uzgodnieniu z wychowawcą, może samodzielnie wychodzić do toalety, biblioteki szkolnej
oraz być zabieranym na zajęcia dodatkowe, organizowane na terenie szkoły, przez osoby
prowadzące te zajęcia.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na prezentowanie prac dziecka oraz jego
wizerunku w szkole, instytucjach współpracujących ze szkołą, Internecie w zakresie wystaw
pokonkursowych, prezentacji umiejętności dziecka, promocji szkoły).
Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych zamieszczonych w Karcie Zapisu
Ucznia do Świetlicy Szkolnej.
…………………………………………..……
(czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie gromadzi, przetwarza oraz przechowuję dane
osobowe zgromadzone w „Karcie Zapisu Ucznia do Świetlicy Szkolnej”. Dane te w są przetwarzane
i przechowywane przez okres korzystania dziecka z opieki świetlicy szkolnej. Rodzic (opiekun
prawny) ma prawo do wglądu w nie oraz do ich uaktualniania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

………………………………….
(data)

…………………………………..……………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)
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