Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie
na rok szkolny 2021/2022
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że dane pozyskiwane powyżej są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji
i prawidłowego funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2021/2022.

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................ Klasa .............
Dane rodziców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. Może Pan/Pani kontaktować się
z nim w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 76-150 Darłowo, ul. Szkolna 12,
e-mailowo: sp3@darlowo.pl, telefonicznie 943142470 lub 793221567.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez adres e-mail: iod@darlowo.pl
Wskazane powyżej w karcie zgłoszenia zgody i dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz c RODO, w celu rekrutacji
do świetlicy szkolnej i funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2021/2022r.
Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte w sposób zapewniający
należytą ich ochronę.
Informujemy Pana/Panią o prawie do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych i informacji o danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, usunięcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody informujemy więc, że ma
Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
swoich oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku, gdy
nie poda Pan/Pani nam wskazanych powyżej danych osobowych bądź nie wyrazi Pan/Pani
zgody na ich przetwarzanie we wskazanym powyżej celu Pana/Pani dziecko nie będzie
mogło wziąć udziału w rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022r.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców:

Oświadczam, że pracuję
zawodowo i nie mogę
zapewnić dziecku opieki
przed i po lekcjach

Miejsce pracy matki

Miejsce pracy ojca

Podpis matki

Podpis ojca

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz c Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców podanych we wniosku oraz danych
dziecka i innych informacji zawartych w karcie zgłoszenia w celu i w zakresie niezbędnym do
realizacji działań i na potrzeby wewnętrzne świetlicy szkolnej i szkoły, w której działa świetlica.
TAK
NIE

2)

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia lekcyjne w przypadku
zdeklarowanego pobytu dziecka w świetlicy przed rozpoczęciem planowych godzin lekcyjnych.
TAK
NIE

3)

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej.
TAK
NIE

4)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniżej upoważnionych przeze mnie osób
do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej.

Osoby upoważnione przez rodzica do odbioru dziecka ze świetlicy:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer telefonu

Nauczyciel świetlicy może poprosić osobę odbierającą dziecko o okazanie dokumentu tożsamości.

5)

Dodatkowe informacje o dziecku - ważne zdaniem rodziców:
•

Deklaracja godzinowa uczęszczania dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2021/2022
Świetlica szkolna jest czynna od 7.00 do 16.00

informacje zdrowotne

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

Dni tygodnia

…………………………………………………………………………………....................
•

Przed lekcjami
od godz.

do godz.

Po lekcjach
od godz.

do godz.

Poniedziałek

informacje o żywieniu

Wtorek

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

Środa

……………………………………..................………………….……….…………..…......
•

Czwartek
Piątek

inne informacje o dziecku

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

………………………………..…………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………..…………......................
6)

Czy podczas pobytu w świetlicy szkolnej dziecko ma odrabiać zadania domowe?
TAK
NIE

………………………………..…………
(miejscowość, data)

•
•
•
•
•
•
•
•

•

……………………………..………….
(czytelny podpis rodziców)

Oświadczenie rodzica
Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadom
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w przypadku
odbioru ze świetlicy przez osoby upoważnione przeze mnie.
Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka do świetlicy szkolnej
w przypadku zdeklarowanego pobytu przed rozpoczęciem godzin lekcyjnych.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej.
Zobowiązuję się do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej wraz z akceptacją regulaminu
świetlicy.
Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej według zdeklarowanych
przeze mnie w poniższej tabeli godzin.
Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i zachowania mojego dziecka.
Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach
dotyczących dziecka i pod kątem informacji w złożonym wnioski. Każdorazowe odstępstwo
od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę potwierdzać podpisem i datą np.
zwolnienie z zajęć świetlicowych.
W przypadku rezygnacji z opieki świetlicy szkolnej rodzic dziecka jest zobowiązany
do przedłożenia pisemnego oświadczenia.

………………………………..…………
(miejscowość, data)

……………………………..………….
(czytelny podpis rodziców)

……………………………..………….
(czytelny podpis rodziców)

WAŻNE INFORMACJE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.
Rodzice (osoby upoważnione) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka
jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
Za zniszczenie przedmiotów, będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice.
Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki itp.).
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci
nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3 itd.
Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
Uczniowie, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót ze świetlicy
do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy.
O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do wychowawcy świetlicy. Po 4
tygodniach nie zgłoszonej przez rodzica nieobecności nie spowodowanej chorobą, wychowawca
kontaktuje się z rodzicem w celu potwierdzenia rezygnacji i ewentualnego skreślenia dziecka z listy.
Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

