DANE DZIECKA
Nazwisko i imię dziecka: ……………………………………………………………………….
Klasa: ………………………… Wychowawca: ………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Szybki kontakt: …………………………………………………………………

RODZINA DZIECKA
Ojciec / opiekun prawny

Matka / opiekunka prawna

Imię i nazwisko:
Miejsce pracy:
Telefon kontaktowy:

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie powyższych
numerów kontaktowych.

W związku z dużą ilością dzieci korzystających z świetlicy prosimy o podpisanie
oświadczenia.
Oświadczam że w roku szkolnym 2020/2021 czynnie pracuję i nie mogę zapewnić
opieki mojemu dziecku po zajęciach szkolnych.

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

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

Data, podpis matki/opiekuna prawnego

Data, podpis ojca/opiekuna prawnego
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INFORMACJE O DZIECKU
Czy dziecko przyjmuje na stale leki?  NIE  TAK (proszę wymienić) ……………...
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty?  NIE  TAK (jakiego?) ……………...
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Inne uwagi dotyczące dziecka: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Proszę w kilku słowach opisać swoje dziecko (czym się interesuje, w jaki sposób najchętniej
spędza wolny czas, co sprawia mu trudności w szkole).
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZASU POBYTU DZIECKA
W ŚWIETLICY
GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
DZIEŃ
TYGODNIA

PRZED LEKCJAMI
(od - do)

PO LEKCJACH
(od - do)

ZAJĘCIA
DODATKOWE
(od - do)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

W zakres zajęć dodatkowych wchodzą: logopedia, zajęcia korekcyjne, zajęcia
wyrównawcze i inne zajęcia odbywające się w trakcie pobytu dziecka w świetlicy.
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OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
………………………...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

przy dokumentowaniu na stronie internetowej szkoły ważnych wydarzeń
z życia świetlicy szkolnej.

………………………………..

………………………………..

czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

ZGODY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy lub w razie potrzeby
wezwanie pogotowia ratunkowego oraz na pomiar temperatury.

…………………………………………..

…………………………………………………..

Data, podpis matki/opiekuna prawnego

Data, podpis ojca/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE

Wyrażamy zgodę/Nie wyrażamy zgody, aby nasze dziecko………………………………….
………………………………….......................................uczeń/uczennica klasy …………
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej samodzielnie wychodziło ze świetlicy.
Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina

………………………………..
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

…………….…………………..
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Proszę podać osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Numer telefonu

1
2
3
4

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego
odbioru ze świetlicy szkolnej przez upoważnioną przeze mnie osobę.

….............................................
Data, podpis matki/opiekuna prawnego

…....................................................
Data, podpis ojca/opiekuna prawnego
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KRYTERIA NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami
związanymi z COVID-19 liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona. W pierwszej kolejności

będą przyjmowani uczniowie dojeżdżający klas I – VIII oraz dzieci klas I-III, których oboje
rodzice pracują/rodzic wychowuje samotnie i pracuje zawodowo.
Pierwszeństwo mają uczniowie klas pierwszych oraz dzieci, których rodzice pracują
w sektorze walki z pandemią.
2.

3.

Szczególne przypadki życiowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest złożenie przez rodzica prawidłowo
wypełnionej karty zapisu dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie - do
1.09.2020 r.
do godziny 15.00.
4.

W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia
liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 kartę zapisu można
pobrać na stronie internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Wypełnione karty zgłoszeniowe
można przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: swietlicasp3sroda@gmail.com. Karty
zgłoszeniowe można również przekazywać wychowawcy świetlicy 1 września w sali nr 7.
5.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie podana do wiadomości 1.09.2020 r.
o godzinie 18.00 na stronie internetowej szkoły.

6.
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INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:
1. Świetlica czynna jest w godzinach: poniedziałek – czwartek: 6:30 – 17:00, piątek: 6:30 –
16:30.
2. Przyjęcia do świetlicy odbywają się na podstawie dostarczonej przez rodziców
kompletnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (dotyczy również dzieci dojeżdżających).
3. Do świetlicy mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych.
4. W czasie pandemii, w związku z kontaktem ze sobą dzieci z różnych klas oraz
niemożliwością zachowania dystansu podczas zajęć świetlicowych, dzieci i wychowawców
obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą.
5. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze w danym dniu do świetlicy.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
7. W okresie pandemii dzieci do świetlicy nie przynoszą żadnych przedmiotów i zabawek,
za wyjątkiem wypożyczonych książek, podręczników, ćwiczeń i zeszytów oraz przyborów do
pisania. Dzieci na terenie świetlicy korzystają z własnych przyborów, którymi nie wymieniają
się z innymi uczniami.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jego rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez
nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest
powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz
odbierane tylko przez osoby zdrowe.
9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka
ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku
kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, o zaistniałej sytuacji zostanie
powiadomiony dyrektor szkoły.
10. Na czas pobytu dziecka w świetlicy rodzice lub opiekunowie powinni zapewnić mu
wyżywienie (kanapki, owoce, napoje) oraz obuwie na zmianę (w podpisanym worku).
11. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W razie konieczności,
nauczyciel na prośbę dziecka, będzie kontaktował się z rodzicem. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za przyniesione wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe).
12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych
zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy oraz zasad opuszczania świetlicy.
13. Dzieci do świetlicy wchodzą wejściem do szkoły od ul. Kościuszki. Drzwi do szkoły są
zamykane. W przypadku braku przy drzwiach osoby z personelu szkoły, przekazywanie
dzieci do świetlicy oraz odbiór ze świetlicy szkolnej poprzedza kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu: 605 905 725 z wychowawcą świetlicy w momencie dotarcia
rodzica/opiekuna do drzwi szkoły. Nauczyciel świetlicy lub pracownik obsługi podejdzie do
drzwi – będzie odbierał lub odprowadzał dziecko do drzwi wyjściowych, przy ulicy
Kościuszki.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia i jego opiekunów prawnych w trakcie
rekrutacji do świetlicy szkolnej.
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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej,
ul. 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 285 80 47, e-mail: szkola-3@sp3sroda.edu.pl
2.
Na Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej powołano Pana Łukasza
Gąsiorka, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl
3.
Dane osobowe, wizerunek oraz wytwory Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa - promocji szkoły oraz realizacji zadań ponadprogramowych w oparciu o wyrażoną zgodę
(art. 6 ust.1 lit. a i c) RODO). Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na
podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem danych;
4.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.
Dane po zrealizowaniu celu, do którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora;
6.
W zakresie danych osobowych swoich oraz dziecka mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania
danych, żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach
wynikających z RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie
z przepisami;
8.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
w tym profilowaniu.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1.
Oświadczam, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
2.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119).

………………………
miejscowość i data

………………………………..
czytelny podpis matki

...............................................
czytelny podpis ojca
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