
 PODANIE

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SŁUPSKU 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka

 (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………......

ucznia klasy ……………..............................................................................................................

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

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  *

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA* OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki prawnej

……………………………………….………..

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

….…………….…………………………….

2. Adres zamieszkania matki

    ……………………………………………….

      ……………………………………………….

2. Adres zamieszkania ojca 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

3. Nr telefonu kontaktowego

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

3. Nr telefonu kontaktowego 

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

4. Nazwa, adres i nr telefonu miejsca pracy

……………………………………………..

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

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

4. Nazwa, adres i nr telefonu miejsca pracy

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

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

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

*Niepotrzebne skreślić
Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze  stanem faktycznym oraz  jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………….. …...............................            
(miejscowość, data)                                                            (podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA* ZOBOWIAZANI SĄ DO:

1. Zapoznania  się  i  przestrzegania  Regulaminu  świetlicy  i  Zasad  prowadzenia  zajęć
świetlicowych w czasie epidemii Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Słupsku.

2. Niezwłocznego  poinformowania  świetlicy  szkolnej  o  każdej  zmianie  danych
osobowych własnych lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania numerów telefonów
kontaktowych.  

3. Rodzice  zobowiązani  są  przestrzegać  godzin  pracy  świetlicy  oraz  procedur
przyprowadzania i odbierania dzieci.

4. W  razie  nieodebrania  ucznia  ze  świetlicy  oraz  braku  kontaktu
z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.

5. W  przypadku  rezygnacji  z  opieki  w  świetlicy  szkolnej  rodzice  są  zobowiązani
do pisemnego poinformowania świetlicy szkolnej.

                                           Zapoznałam/łem się i akceptuję

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

Wyrażam  /  nie  wyrażam* zgodę/y  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez
świetlicę  szkolną  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  7  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie
w Słupsku w związku ze sprawowaną opieką nad moim dzieckiem zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

*niepotrzebne skreślić
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.

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

Wyrażam  /  nie  wyrażam* zgodę/y  na  wykorzystywanie  przez  świetlicę  szkolną
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku wizerunku
mojego  dziecka  i jego osiągnięć  w materiałach  publikowanych  lub autoryzowanych  przez
świetlicę szkolną NSP7 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Słupsku (na gazetkach i tablicach
szkolnych, w kronikach szkolnych i klasowych, w szkolnej gazetce, na stronie internetowej
naszej  szkoły,  szkolnym profilu  facebook oraz  w środkach masowego przekazu  – prasie,
telewizji).
*niepotrzebne skreślić

        ………………………………..     
                                                           (podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych oraz
pozaszkolnych organizowanych przez świetlicę szkolną Niepublicznej Szkoły Podstawowej
nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.
*niepotrzebne skreślić

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

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na odrabianie lekcji przez moje dziecko podczas pobytu
w świetlicy szkolnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Słupsku.

*niepotrzebne skreślić

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

GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY POBYTU W ŚWETLICY

GODZINA PRZYPROWADZENIA
DZIECKA                     

GODZINA ODBIORU DZIECKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY/SAMODZIELNY POWRÓT

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o wyznaczonej godzinie i biorę
pełną odpowiedzialność za dziecko (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia)

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy

……………..………………...

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIAM:

(PRZY ODBIORZE OSOBA UPRAWNIONA POWINNA WYLEGITYMOWAĆ SIĘ DOWODEM TOŻSAMOŚCI)

      OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień 
pokrewieństwa

WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM* zgodę/y  na
przetwarzanie moich danych osobowych

wyłącznie dla celów związanych z odbiorem
dziecka ze świetlicy szkolnej NSP7

w Słupsku.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak
zgody uniemożliwi odbiór dziecka ze świetlicy

szkolnej NSP7  w Słupsku.

Podpis osoby upoważnionej

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Dzieci  mogą  być  odbierane  ze  świetlicy  wyłącznie przez  wyżej  wymienione  osoby.
Upoważnienia telefoniczne nie będą brane pod uwagę.                                                          

Uprzejmie  informujemy,  że  świetlica  pełni  dyżur  w  godzinach  6:30  -  16:30,
w  związku  z  tym  dziecko  należy  odebrać  najpóźniej  do  godz.  16:30.
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy wartościowych przedmiotów, które mogą
ulec  zepsuciu  bądź  zgubieniu  oraz  większych  kwot  pieniędzy.  Szkoła  /  świetlica
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  w  świetlicy  wartościowe  przedmioty:
sprzęty elektroniczne (smartfony, tablety, konsole), zabawki.

Oświadczam,  iż  moje  dziecko  będzie  przestrzegało  Zasad  prowadzenia  zajęć
świetlicowych w czasie epidemii.

……………………          ……………………………...

data (podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Załączniki: 1. Klauzula informacyjna RODO. Załącznik Nr 12 

do Polityki ochrony danych 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

dotycząca „Podania o przyjęcie dziecka do świetlicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku” 

Zgodnie z  art.  13 ust.  1 i  ust.  2  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  –
RODO informuję, że:

1. Administratorem  danych  wskazanych  w  „Podaniu  o  przyjęcie  dziecka  do  świetlicy
Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  7  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Słupsku”  jest
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
przy  ul.  Jana  Kilińskiego  38,  76-200  Słupsk  tel.  059  8422493,  adres  e-mail:
sekretariat@szkola7.pl

2. W  Niepublicznej  Szkole  Podstawowej  nr  7  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Słupsku
powołany został Inspektor ochrony danych, kontakt e-mail: iodo.szkola7@gmail.com  

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań świetlicy szkolnej wynikających z ustawy
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) 

4. Dane  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  po  zakończeniu  roku  szkolnego,  w  którym
złożono podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy NSP7 w Słupsku. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

    dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

      przetwarzania, 

    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

    wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

     Osobowych

6. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  podlegają  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.
Odbiorcami danych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających  na terenie Niepublicznej
Szkoły  Podstawowej  nr  7  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Słupsku  zamonotowany  jest
monitoring wizyjny. 
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