KARTA ZGŁOSZENIA/ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie
rok szkolny 2020/2021
I. KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Proszę o przyjęcie syna/córki do świetlicy szkolnej ze względu na:
Zatrudnienie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko
wykonywanie pracy na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i brak możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
Czas oczekiwania na dojazd/dowóz dziecka na zajęcia
Czas oczekiwania dziecka na udział w zajęciach specjalistycznych na terenie szkoły
II. DANE DZIECKA ORAZ RODZICÓW

Nazwisko i imię dziecka: ...........................................................................................................................................................................................................

klasa .....................................................

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................................................ nr. PESEL.................................................................
Adres zamieszkania: os/ul....................................................................................................................................................................kod.......................................miejscowość.......................................
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Nazwisko i imię
Numer telefonu szybkiego kontaktu
Miejsce zatrudnienia
INFORMACJE DODATKOWE (np.: potrzeby dzieci, uczulenia, przeciwskazania do zajęć i czynności podejmowanych na terenie świetlicy,
zainteresowania, zdolności, sytuacja rodzinna, prośby do wychowawców itp):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….............................................................................................................................................................................................................................................................

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE- POBYT W ŚWIETLICY

poniedziałek
.

wtorek

środa

czwartek

piątek

Przed lekcjami (od godziny)
Po lekcjach (do godziny)
Inne/
......................................................
..............................
Moje dziecko będzie korzystało z obiadów na terenie szkoły.

Chciałabym/chciałbym, aby moje dziecko odrabiało zadania domowe w świetlicy szkolnej.
IV.

BEZPIECZEŃTWO- SPOSÓB OPUSZCZANIA ŚWIETLICY, UPOWAŻNIENIA

Wyrażam zgodę i biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót syna/córki do domu
o wybranej przez moje dziecko godzinie.
o stałych godzinach : pon. ..................... wt. ......................... śr. ....................... czw. ......................... pt. ...........................
Wyrażam zgodę i ponoszę całkowitą odpowiedzialność za (samodzielny) powrót syna/córki do domu z niepełnoletnim
rodzeństwem...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego syna/córki do domu.
Upoważniam do odbioru mojego dziecka inne osoby pełnoletnie:
Imię i nazwisko

pokrewieństwo

nr dowodu tożsamości

kontakt telefoniczny (ewentualnie)

1.
2.
3.
4

Osoby, które na podstawie orzeczenia sądu nie mogą kontaktować się z dzieckiem: ................…………………………….…………………………………………………

Wyrażam zgodę na prezentowanie prac dziecka oraz jego wizerunku w szkole, instytucjach współpracujących ze szkołą i w
Internecie w zakresie wystaw, prezentacji umiejętności dziecka i promocji działań szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. O
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Art. 81 ust. 1 z późniejszymi zmianami.)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjściach świetlicowych poza teren szkoły (plac zabaw, spacer po okolicy)
 Oświadczam, że informacje o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się na
prośbę szkoły udokumentować zatrudnienie.
 Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie pobytu dziecka na terenie świetlicy. Zobowiązuję się przestrzegać ustalonych reguł i
wytycznych.
 Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego
sposobu opuszczania przez dziecko świetlicy, zawartego w oświadczeniu rodziców.
 Zobowiązuję się do natychmiastowego uaktualniania numerów telefonów, oraz innych informacji o bieżącej sytuacji dziecka.
 Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka.


Oświadczam, iż poinformowałam/em wychowawców o wszystkich istotnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
dziecka na terenie świetlicy.
Kraków, dnia

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

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

Podpis matki/opiekunki prawnej

Podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

2.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, im. Ludwiki Wawrzyńskiej, os. Słoneczne 12,
31-957 Kraków. e-mail: gim49krakow@tlen.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor1@mjo.krakow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych
dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków świetlicy wobec uczniów oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą
podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania
sprostowania/poprawienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; d) prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; g) prawo
wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. 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 (4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie , os. Słoneczne
12, 31-957 Kraków, danych osobowych zawartych w formularzu karty zgłoszenia/zapisu dziecka do świetlicy szkolnej „Przystanek”
w zakresie niezbędnym do rekrutacji, prowadzenia dokumentacji działań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy, oraz kontaktu
pomiędzy Szkołą a rodzicami.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Oświadczam, że informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych upoważnionych przeze mnie osób przekazałem osobom
upoważnionym, a one wyraziły na to zgodę.

Kraków, dnia

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

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

Podpis matki/opiekunki prawnej

Podpis ojca/opiekuna prawnego

