KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
W roku szkolnym 2017/2018
I.

DANE DZIECKA

 Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………
 Dodatkowe ważne informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)
............................................................................................................................. .......
.............................................................................................................................
 Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy ( uzupełnić wstępnie wnieść poprawki po 1 września)
dzień
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
godziny

 Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej
TAK
NIE
II.
DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

matki/ opiekunki
…………………………..
…………………………..
ojca/ opiekuna
…………………………..
…………………………..

kom. ……………………
dom. …………………..
do pracy………………
kom. ……………………
dom. …………………..
do pracy………………

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

Miejsce pracy
( adres)
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

 Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i
wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.
 Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej
terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata

Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia
1.

2.

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Znane mi są zapisy art.233 §1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami) – kto składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z
przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.).

……………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata

Pouczenie
1.

2.

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem
do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w
Opocznie.

