Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej
w Stasinie
1.

Imię/imiona i nazwisko dziecka:
………................................................................................................................................

2.

Data i miejsce urodzenia:

3.

Klasa: ..............…w roku szk. 2020/2021

4.

Adres zamieszkania: .....................................................................................................................................................................

5.

Tel. kontaktowe ojca –matki: ………………….................................................…………………………………………..

6.

Sposób dojazdu i powrotu ze szkoły (podkreślić) : autobus szkolny, samochód, pieszo

7.

.....................................................................................................................................................

Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące stanu zdrowia, przeciwwskazania lekarskie,
choroby, inne):

..................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
......

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
..................................................................................
(Podpisy Rodziców/ Prawnego opiekuna)

Oświadczenie
Ja niżej podpisana(y) ...........................................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na (zakreślić/uzupełnić właściwą informację):
a. Samodzielny powrót mojego dziecka.....................................................................................................................
do domu po wyjściu ze świetlicy o godzinie ........................................................................................................

b. Samodzielny powrót dziecka autobusem szkolnym o godzinie …….....................................…………..
c. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz. .......................... wyłącznie przez
niżej wymienione osoby (podać koligacje rodzinne):
...................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Wszystkie zmiany dotyczące czasu lub formy odbioru dziecka ze świetlicy muszą być
wcześniej uzgodnione z wychowawcą świetlicy.
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.05 – 16.00
Po zakończeniu pracy świetlicy rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko.

........................................................
(Podpisy Rodziców/Opiekunów)

Uwaga: wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie
szkoły.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH*
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stasinie z siedzibą w Stasinie, Stasin
61, 21-030 Motycz, tel. 0815031039, adres e-mail: szkola@spstasin.com.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław
Czerw, adres e-mail czerw@post.pl, adres do korespondencji: Stasin 61, 21-030 Motycz.
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) w tym w szczególności
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane na potrzeby zapisów do świetlicy szkolnej oraz w celu realizacji statutowej działalności
szkoły.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania
danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25
sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1646).
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania
Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie.
9. Zgodnie z przepisami RODO wpisującym dane przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych,
d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody-na przetwarzanie danych osobowych, (nie właściwe skreślić)
.............................................................................

(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

...........................................................................

i/lub

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Stasin, dnia........................................................ 2020r.

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową, stanowią materiał
pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przyjęcia na świetlicę szkolną w roku
szkolnym 2019/2020.
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