Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja
tel. (76)8783-574, tel. (76)8787-877
www.sp3.zlotoryja.pl, e-mail: sp3@zlotoryja.pl

KARTA ZAPISU DZIECKA
do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych na rok 202_ / 202_
I. Dane osobowe dziecka.
Nazwisko dziecka
imię
Data urodzenia:

.............................................
............................................. drugie imię ..............................................
miejsce ur. ..............................................

--------------- ------ -----rok
m-c
dzień

Adres zamieszkania dziecka:
Ulica

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Kod

II. Dane rodziców (prawnych opiekunów).
Nazwiska i imiona obojga rodziców lub prawnych opiekunów (dane rodziców proszę
wpisać tak jak w akcie urodzenia dziecka):
matki ............................................................

ojca ...........................................................

Adres zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów ( jeśli jest inny niż adres
dziecka)
Ulica

Kod

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Telefon kontaktowy: do matki ..........................................do ojca ...........................................
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III.

Informacje dodatkowe.

DZIECKO WRACA DO DOMU SAMODZIELNIE [TAK / NIE]
OSOBY DOROSŁE UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY [WYPISAĆ]
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
PROBLEMY ROZWOJOWO – ZDROWOTNE, O KTÓRYCH POWINIEN WIEDZIEC WYCHOWAWCA SWIETLICY
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY:

...................................................................................................

IV. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Oświadczam/y, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą:
Nazwisko i imię rodzica

Lp.

Nazwa zakładu pracy /działalność gospodarcza

1.
2.

Oświadczamy, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pouczenie
Administratorem danych osobowych zawartych w karcie jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego
w Złotoryi, do której zgłoszenie zostało złożone.

Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna dokonującego zapisu dziecka na świetlicę szkolną
1.
2.
3.

Oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Oświadczam, że została mi udostępniona klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb związanych
z przebywaniem dziecka na świetlicy szkolnej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

……………………………………………….
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
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