Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy*
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
na rok szkolny 2022 / 2023
Imię i nazwisko dziecka
……………………….......................................……………………………………..
Klasa……………………………………………………………………...............

1. Dane rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy
oraz numer telefonu

2. Proszę wstawić „X” we właściwe pole:
Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.
Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.
3. Godzina/y samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu…………….....
…………………………………………………………………………………………………
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za odbiór dziecka i zobowiązują się do punktualnego
odbierania dziecka ze świetlicy (do godz. 16:30).

3. Istotne informacje dotyczące dziecka, o których rodzice/opiekunowie chcą poinformować
nauczycieli świetlicy szkolnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / świetlicy
Do odbioru mojego dziecka …………….....…………….........................................…..
w roku szkolnym 2022/2023 upoważniam niżej wymienione osoby:

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

……………………………….
data i podpis matki/opiekuna prawnego

……………………………
data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Administrator danych (Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie) informuje, że poniższa zgoda może być w
dowolnym momencie odwołana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru do
świetlicy na rok szkolny 2022 / 2023. Podanie powyższych informacji nie jest obligatoryjne, ale ich niepodanie
spowoduje, że dziecko nie będzie uwzględnione w procesie naboru.
Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), znajduje się na
stronie internetowej http://sp18.koszalin.ibip.pl, sp18koszalin.pl oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

…………………………………………..
data, podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………
data, podpis ojca/opiekuna prawnego

Wniosek złożono w dniu..................................., a dane w nim zawarte są pełne.
…………………………………..
podpis nauczyciela świetlicy

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem……………
…………………………………..
…………………………………..
......................................................
podpisy komisji

Dziecko zostało wypisane ze świetlicy z dniem…………….....

………………………………….
podpis nauczyciela świetlicy

* wniosek rodzice dostarczają do szkoły osobiście

