KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NUMER 1
IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU
NA ROK SZKOLNY 2019/20

DANE PODSTAWOWE
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ………………………………………………………………. ucznia klasy……………
( imię i nazwisko dziecka)
Data i miejsce urodzenia dziecka : ………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka : …………………………………………………………….
Imiona rodziców / opiekunów prawnych : ………………………………………………..
Adres zamieszkania rodziców: ……………………………………………………………
INFORMACJE O DODATKOWYCH ZAJCIACH: lekcje instrumentu, zajęcia pozalekcyjne:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do Matki/Opiekunki prawnej……………………....................................
Telefon kontaktowy do Ojca/Opiekuna prawnego prawnej…………………………………..
INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101
poz.929) przyjmuje do wiadomości, że:
 Administratorem danych jest POSM I st Nr 1 w Poznaniu.
 Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w nagłych
okolicznościach.
 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 Dane podaje dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.
 Dane podaje obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572
ze zm.).





Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy czyli
od godz. 7:00 do 17:00.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

Poznań, dnia …………………………

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z POSM I st. Nr 1 w POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM ................... / ......................
Upoważniam do odbioru mojego dziecka
..............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Z POSM I st. Nr 1 w Poznaniu następujące osoby:*
Lp.
1.

Nazwisko i imię upoważnionej osoby

……………
(klasa)

Dokument potwierdzający tożsamość

2.
3.
4.
5.

* Regulacje prawne dotyczące zapewnienia dziecku bezpieczeństwa:
1) art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274)
Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską;
2) art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274)
Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
3) art. 93 § 2. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274)
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu
lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.
4) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,
1446, 1611,
z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335,
1830, 1844, 1893, 2183, 2281)
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy
to strefy zamieszkania.
5) art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311,
1433, 1830, 1844)
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione
całkowicie.
6) art. 14 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137,
1311, 1433, 1830, 1844)
Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
7) art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311,
1433, 1830, 1844)
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby
ubezwłasnowolnione częściowo.
Informacja:
1) Upoważnienie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat jest prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z
mocy prawa nieważne. Upoważnienie takie zostaje uznane za decyzję rodziców wynikającą z realizacji ich władzy
rodzicielskiej. Pełna odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.
2) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć umocowanie prawne w postaci
orzeczenia sądowego.
Poznań, dnia....................................................

Czytelny podpis Rodziców (prawnych opiekunów)
.………………………………….........................................................

