Zgłoszenie kandydata do świetlicy szkolnej
w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy w następujące dni (wpisać godziny) - świetlica jest
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00:
Poniedziałek - od ………… do ………….
Wtorek - od ………… do ………….
Środa - od ………… do ………….
Czwartek - od ………… do ………….
Piątek - od ………… do ………….
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione
osoby:
1………………………………………………………………………………………...............
2…………………………………………………………………………………………………
Ponadto, oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej,
przyjmując do wiadomości, że od godziny 15:00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą
rodzice (opiekunowie) dziecka.
2. Zobowiązuję się, aby dziecko było wyposażone w maseczkę ochronną, parę rękawiczek
oraz własne przybory piśmienne i rysownicze (kredki, mazaki, etc.).
3. Zapoznałam/łem się z Procedurą pobytu uczniów w szkole w czasie pandemii.
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu umożliwienia odbierania dziecka ze świetlicy.

Załączam wypełnione zaświadczenia o zatrudnieniu opiekunów prawnych/rodziców
dziecka.

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadcza się, że
Pan/Pani ……………………………………………………………………………………..
nazwisko i imię

jest zatrudniony/a w
…………………………………………………………………………………………………
nazwa zakładu pracy lub w przypadku samozatrudnienia nazwa firmy

…………………………………………………………………………………………………
adres miejsca wykonywania pracy

Zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia w Szkole Podstawowej nr 2
im. Ignacego Krasickiego w Malborku, iż wykonywanie przez w/w osobę obowiązków
służbowych uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi bezpośrednio w dni
robocze, w godzinach między 08:00 a 15:00.
pieczęć nagłówkowa zakładu pracy/własnej firmy

……………………………………………….
miejscowość i data

…………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

…………………………………………………
numer telefonu kontaktowego

