KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króa Władysława Jagiełły w Parczewie
na rok szkolny 2020/2021

Proszę o przyjęcie ................................................................................. ucz. klasy.............................
(imię i nazwisko dziecka)
do świetlicy szkolnej.
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6 .45- 16.00 dla klas 0-III i 7.00- 15.00 dla klas IV-VIII
Za dziecko przebywające na terenie szkoły przed godziną 630 odpowiedzialność prawną ponosi
rodzic/opiekun prawny.
I.Dane o dziecku:
a)Adres zamieszkania dziecka:
.......................................................................................................................................................
b)Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych:
matka ..........................................................................................................................................
ojciec ..........................................................................................................................................
opiekun prawny ..........................................................................................................................
c)Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, alergie itp.
.......................................................................................................................................................
II. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy:
1.Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po zajęciach
lekcyjnych..
Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Godziny pracy

Godziny pracy

Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z numerem
telefonu

Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy
z numerem telefonu.

2.Inny powód ubiegania się o opiekę świetlicową
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. Dziecko korzysta ze świetlicy ze względu na dowozy autobusem szkolnym: TAK/NIE
4. Dziecko korzysta ze świetlicy w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe: TAK/NIE
III. Informacje dodatkowe:
1. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po
zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć
odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka)
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………………………………..
po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny …………………...……………………………………
tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne w następujących dniach:
GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO
W ŚWIETLICY:
1.Poniedziałek Od
do
2.Wtorek
Od
do
3.Środa
Od
do
4.Czwartek
Od
do
5.Piątek
Od
do
2. Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
pod o pieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka( proszę o wypisanie wszystkich
osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy.
Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców.
IV.DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ:
UPOWAŻNIENIE
Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ......................................................... upoważniam do
odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka .............................................................. przez
następujące osoby (proszę wpisać serię i numer dokumentu tożsamości):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców.
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje, w
formie pisemnej, należy przekazać nauczycielowi świetlicy.
Polecenia, dotyczące jakichkolwiek zmian, wydane ustnie lub telefonicznie nie będą
respektowane.
V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko
(imię i nazwisko dziecka) ............................................................................................... świetlicy
szkolnej. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu do domu.
.........................................................................................................................................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do świetlicy
szkolnej przed lekcjami lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.
Zobowiązuję się do odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy.
Ponadto, oświadczam, że:
1. Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie
wychodzić na teren szkoły (biblioteka, sklepik szkolny).
2. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej
terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i
wychowawców.
3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminu świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu
dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
4. Ponadto, zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do
wiadomości, że od godziny 15.00 bądź też od godziny 16.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą
rodzice (opiekunowie dziecka).
...........................................................................................................................................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
5. Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach wymienionych w pkt. III w
związku z moim czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami
wymagającymi opieki w szkole((załącznik nr 2 Rozporządzenie. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów szkół publicznych)
……………………………………………………………………………..
czytelny podpis matki/ojca opiekunów prawnych

6.Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się
do uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym.
……………………………………………………………………………………….....................
(czytelny podpis matki/ ojca (opiekunów prawnych)

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie w roku szkolnym 2020/2021
zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” dotyczące uczniów
i ich rodziców/prawnych opiekunów
………………………………………………………………………………………………………
……
(imię i nazwisko ucznia, klasa)
Zapoznałam/em się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych mojego
Dziecka oraz moich, w związku z zapewnieniem dziecku możliwości korzystania ze Świetlicy
Szkolnej. Akceptuję jej postanowienia.
Podanie danych osobowych na potrzeby wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w SP 3i
zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zgłoszenia
dziecka do świetlicy. Jeżeli nie podadzą Państwo tych danych i nie zaakceptują zasad ich
przetwarzania, nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do Świetlicy Szkolnej oraz świadczenie usług w
tym zakresie. Więcej informacji w załączniku.
Data …………………….. …

podpisy rodziców /prawnych opiekunów

………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, wymienionych w Karcie
zgłoszenia dziecka do Świetlicy w SP 3 jako ważne informacje o dziecku, które mogą dotyczyć np.
zdrowia dziecka,do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w Świetlicy SP
3.Podanie tych danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na
przyjęcie dziecka do Świetlicy w SP 3 oraz świadczenie usług w tym zakresie. Zgodę mogą Państwo
wycofać w każdej chwili.
Więcej w załączniku.
Data …………………….. …………….

podpisy rodziców /prawnych opiekunów

………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z
funkcjonowaniem Świetlicy w SP 3, które polegać będzie m.in. na umieszczaniu na szkolnej tablicy
ogłoszeń, na szkolnej stronie internetowej:
1. wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych zajęć, uroczystości, konkursów,
2. danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi
osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do Świetlicy w SP 3
oraz świadczenie usługi w tym zakresie. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.
Więcej w załączniku.
Data …………………..
podpisy rodziców /prawnych opiekunów
……………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK
INFORMACJA DOTYCZĄCĄ ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława
Jagiełły w Parczewie.
2. W sprawie naruszenia danych osobowych mogą się Państwo kontaktować:
• e-mailowo: sekretariat@sp3parczew.pl
W sprawie danych osobowych (np. podanie danych, zgoda lub brak zgody, wprowadzenie zmian)
mogą się Państwo kontaktować:
• osobiście z Kierownikiem Świetlicy,
• e-mailowo: sekretariat@sp3parczew.pl
3. Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane osobowe rodziców/ prawnych
opiekunów przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
„RODO” przez Administratora :
• w celu zapewnienia dziecku możliwości korzystania dziecku ze świetlicy szkolnej,
• w celu prawidłowego funkcjonowania Świetlicy w SP 3,
• w celu właściwej realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji zajęć w Świetlicy
w SP 3,
• w celu umieszczania na szkolnej tablicy ogłoszeń, szkolnej stronie internetowej : wizerunku dziecka
utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych zajęć, uroczystości, konkursów, a także danych dziecka w
postaci imienia, nazwiska, wieku i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi
osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach.
4.Dane osobowe osoby upoważnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów do odbierania dziecka ze
Świetlicy w SP 3, przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 przez Administratora:
• w celu właściwej realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienia dziecku
bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Świetlicy Szkolnej.
5. Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane jego rodziców/prawnych
opiekunów mogą być przekazywane:
• wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa w
związku z zapewnieniem mu prawidłowej opieki, w tym opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa,
• podmiotom wspomagającym Administratora strony internetowej SP 3.
Dane osobowe dotyczące osoby upoważnionej do odbierania dziecka ze Świetlicy w SP 3 nikomu
nie są przekazywane.
6. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby upoważnionej do odbierania
dziecka ze Świetlicy, przetwarzane są na potrzeby związane z prowadzeniem Świetlicy w SP3,
odpowiednio:
• przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
• do czasu wycofania zgody (jeżeli wcześniej taka zgoda była).
7. W każdym czasie mają Państwo prawo do:
• dostępu do danych osobowych (rodzice/ opiekunowie prawni do danych własnego dziecka i swoich,
osoby upoważnione do odbioru dziecka ze Świetlicy SP 3 do własnych danych osobowych),
• żądania sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania (rodzice/ opiekunowie
prawni – danych własnego dziecka i swoich, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze Świetlicy SP3
– własnych danych osobowych),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego
interesu Administratora (rodzice/ opiekunowie prawni – danych własnego dziecka i swoich, osoby
upoważnione do odbioru dziecka ze Świetlicy SP 3 – własnych danych osobowych),
• przenoszenia danych osobowych np. do innego Administratora (chyba, że podstawą ich
przetwarzania jest realizacja przez Administratora jego uzasadnionych prawnie interesów) - rodzice/

opiekunowie prawni – danych własnego dziecka i swoich, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze
Świetlicy SP 3 – własnych danych osobowych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że dane
są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami. Prawo do wniesienia ww. skargi, w zakresie
dotyczących jej danych, ma również osoba upoważniona do odbierania dziecka ze świetlicy SP 3.
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (imię, nazwisko, klasa) i/lub jego
rodziców/prawnych opiekunów jest równoznaczne z wypisaniem dziecka ze Świetlicy w SP3.
W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru
dziecka ze Świetlicy nie będzie możliwości wydania takiej osobie dziecka.
8. Dane osobowe ucznia, rodziców/ opiekunów prawnych oraz dane osób upoważnionych do
odbierania dziecka ze świetlicy SP 3 nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

ZGODA NA ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ OSOBĘ
NIEPEŁNOLETNIĄ (SKOŃCZONE 13 LAT)
Imię i nazwisko dziecka zapisanego do świetlicy:
……………………………………………………………………………………………………………
Klasa
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko było odbierane ze świetlicy szkolnej w
Szkole Podstawowej nr3 im. Króla Wł. Jagiełły w Parczewie przez osobę
niepełnoletnią:…………………………………………………………………………………………
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo niepełnoletniej osoby
odbierającej oraz dziecka, od momentu jego odbioru ze świetlicy przez wskazaną powyżej,
upoważnioną przeze mnie osobę niepełnoletnią:
…...................................................................................................................................................
.
(podpis matki/ojca opiekunów prawnych)

