WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECI DO ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku na rok szkolny 2021/22
Jako rodzice/opiekunowie prawni* uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących naszego dziecka, wnioskujemy
o przyjęcie naszego dziecka do świetlicy szkolnej (zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe)

1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko ………………………………………………………… klasa………………………

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i Nazwisko matki…………………………………………………….tel. Kontaktowy …………………….………………
Imię i Nazwisko ojca…………………………………………………… tel. Kontaktowy …………………………………….

3. Dziecko będzie przebywało w świetlicy ze względu na:

 czas pracy rodziców
 organizację dojazdu do szkoły
 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole

Uzasadnienie złożenia wniosku
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Czas przebywania dziecka w świetlicy
Poniedziałek
(od-do)

Wtorek
(od-do)

Środa
(od-do)

Czwartek
(od –do)

Piątek
(od –do)

Rano/przed zajęciami
lekcyjnymi
Po południu/po
zajęciach lekcyjnych
(godzina odbioru)

Oświadczenia rodziców:
1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, współpracy z wychowawcami
świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka,
2. Zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się go przestrzegać.
3. Oświadczam, że moje dziecko będzie wychodziło ze szkoły*:

samodzielnie, na podstawie oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, złożonym
wychowawcy.

będzie odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez upoważnione osoby wskazane
przez rodziców/opiekunów prawnych w osobnym formularzu „Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły”.
Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje
w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

Ochrona danych osobowych:
Szkoła zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy: Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym1.

Brzostek, dnia………………

………………………………………………….
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

* zaznacz właściwe

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019.1950 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
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Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych uczniów korzystających ze świetlicy
w Szkole Podstawowej im. KEN w Brzostku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dyrektor szkoły informuję, że:
Tożsamość
Administratora
Dana kontaktowe
Administratora
Dane kontaktowe IOD
Cele przetwarzania i
podstawa prawna

Odbiorcy danych

Okres przechowywania
danych

Prawa podmiotów danych

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego
Informacja o dowolności
lub obowiązku podania
danych
Przekazanie danych
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła reprezentowana przez Dyrektora;
siedziba: ul. Szkolna 13, 39-230 Brzostek
Administratora reprezentuje dyrektor szkoły z którym można się skontaktować w siedzibie
placówki, pod nr tel. 14 68 30 313 lub drogą elektroniczną: spbrzostek@interia.eu
tel.: 14 68 30 376 w. 22, e-mail: iodcuw@brzostek.pl
Dane osobowe będą wykorzystywane do celu zapisu dziecka do świetlicy.
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków
ciążących na administratorze. a w przypadku osób upoważnionych przez rodziców/
opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, jest zgoda osoby, której dane
dotyczą: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO,
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 105 ustawy Prawo oświatowe.
Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole
dłużej ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; organizację dojazdu do
szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Świetlica w szkole zapewnia uczniom zajęcia świetlicowe, które uwzględniają potrzeby edukacyjne
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności: zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, odrabianie lekcji.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli- § 7 liczba dzieci na
zajęciach świetlicowych.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) 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- §9,
§10, §11 – dzienniki.
Odbiorcami danych mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Pana/Pani
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. tj. 5 lat wg Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Wykazu
Akt dla Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku.
Posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych

prawo ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania,

żądania usunięcia danych m.in. gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody
(zgodnie z art. 17 RODO), a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zgodnie z art. 77
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zapis do świetlicy szkolnej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, o którym mowa w art. 22

