Stanica, dnia ………………………

Do Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Stanicy
WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA OPIEKĄ ŚWIETLICOWĄ
(na podstawie Rozp. MEiN z dn. 26 marca 2021r.)

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Informacja o godzinach pobytu dziecka w świetlicy (właściwe proszę zaznaczyć i uzupełnić)
Dziecko będzie przebywać na świetlicy:
A) codziennie od godz. 645 do rozpoczęcia lekcji/zajęć.
B) codziennie po lekcjach/zajęciach do godz. ………..(max.1615)
C) w określone

od godz. 645 do
rozpoczęcia lekcji/zajęć

dni:

po lekcjach/zajęciach
do godz. (max.1615)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy:
WARIANT 1

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze
świetlicy o godzinie …………………………………………………………..….
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.
WARIANT 2

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby
/proszę poniżej podać imię i nazwisko tej osoby, numer jego telefonu kontaktowego oraz stopień pokrewieństwa/.
1…………………………………………….....…..

2…………………………….….…………….

3…………………………………………………..

4……………………………….…………….

WARIANT 3

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu pod opieką osoby
niepełnoletniej /proszę poniżej podać imię i nazwisko tej osoby oraz stopień pokrewieństwa/:
……………………………………….……………….
………………………………………
/data, podpis rodzica, opiekuna/
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WARUNEK UCZESTNICTWA DZIECKA W ŚWIETLICY zgodnie z rozporządzeniem MEiN:

Oświadczam, że jako rodzice jesteśmy zatrudnieni w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
/lub/ realizujemy zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19.*

………………………………………
/data, podpis rodzica, opiekuna/

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia dotyczące wcześniejszego wyjścia dziecka czy odbioru
przez inne osoby niż wskazane w w/w karcie należy przekazywać w formie pisemnej .
Mam świadomość, iż świetlica odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela świetlicy oraz poza
godzinami pracy nauczycieli.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy i go akceptuję.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

………………………………………
/data, podpis rodzica, opiekuna/
Ważne informacje
1.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgodnie z procedurami.
2.
Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
3.
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.
4.
Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
5.
W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
6.
Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych
przedmiotów.
7.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
8.
O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie. Bez takiego upoważnienia
dziecko nie może opuścić świetlicy.
9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy oraz procedurami przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej w ZSP w Stanicy.
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków
pobytu w świetlicy.

……………………………
/data, podpis rodzica, opiekuna/

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŚWIETLICY:
Uczeń/uczennica -

przyjęty/a

nie przyjęty/a

do świetlicy*

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………….
data

……………….
podpis dyrektora

* niepotrzebne skreślić
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Informacja dla rodziców/opiekunów o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, adres: ul.
Gliwicka 18, 44-145 Stanica, adres e-mail: zspstanica@pilchowice.pl, tel. 32 235 6514 .
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i,
RODO.
Inspektorem ochrony danych
nowator@nowator.edu.pl.

w

tutejszej

jednostce

jest

Leszek

Proszowski,

adres

e-mail:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21
ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań
dydaktyczno-wychowawczych.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
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