Załącznik do Regulaminu Świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2022/2023
I. Dane osobowe dziecka
Dane dziecka
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Klasa (w której dziecko ma uczęszczać do świetlicy)

II. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy (niepotrzebne skreślić)
Praca zawodowa matki/prawnego opiekuna

TAK

NIE

Praca zawodowa ojca/prawnego opiekuna

TAK

NIE

Sprawowanie opieki przez jednego z rodziców/
prawnych opiekunów

TAK

NIE

Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

III. Aktualne telefony kontaktowe:
Matki/prawnego opiekuna
Ojca/prawnego opiekuna

IV. Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Czas pobytu
(liczba godzin)

OŚWIADCZENIE
(właściwe podkreślić lub wypełnić)

Informuję, że moje dziecko:
1) będzie odbierane ze świetlicy przeze mnie osobiście,
2) będzie wracać samodzielnie do domu po skończonych zajęciach świetlicowych,
3) będzie wracać samodzielnie do domu o godzinie: …………………………………
4) będzie wracać samodzielnie do domu po skończonych zajęciach lekcyjnych.

Piątek

Uwaga!
Dziecko 6-letnie nie może mieć zezwolenia na samodzielny powrót do domu.
V. Oczekiwania rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy.
Jakie zajęcia spełnią Pani/Pana oczekiwania?
Lp.

Proponowane rodzaje zajęć

Preferencje rodziców/opiekunów prawnych

1.

Zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne (np.: pogadanki,
zajęcia czytelnicze, szachy), inne – jakie?

2.

Zajęcia uwzględniające potrzeby rozwojowe (np.: zabawy i
gry sportowe, gry i zabawy towarzyskie), inne – jakie?

3.

Zajęcia uwzględniające możliwości psychofizyczne (zabawy
swobodne z rówieśnikami, korzystanie z gier świetlicowych),
inne – jakie?

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania (plastyczne, techniczne,
muzyczne, przyrodnicze), inne – jakie?

5.

Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny (zabawy
na powietrzu, gry sportowe, spacery), inne – jakie?

6.

Odrabianie lekcji ( odrabianie prac domowych, ćwiczenia w
czytaniu, ćwiczenia w liczeniu), inne – jakie?

……………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka
w celach związanych z przyjęciem do świetlicy szkolnej, zgodnie z 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.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
a)

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń
Podlaski, tel. 833527131 e-mail radzsp2@poczta.onet.pl. Dane Inspektora ochrony danych: Anna Wziątek, email:
sp2radzyn_kadry@onet.pl.

b)

przekazane dane osobowe i informacje o dziecku będą służyły tylko i wyłącznie do potrzeb wynikających
z pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej i nie będą udostępniane stronie trzeciej,

c)

mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, prawo do ich
sprostowania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia,

d)

mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e)

moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

f)

wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania,

g)

Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje
dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej,

h)

mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………
data

………………………..……………………………….
podpisy rodziców/opiekunów

