
UCZEŃ ZWOLNIONY Z ZAJĘĆ

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W SUCHYM LESIE  

ROK SZKOLNY 2022/2023

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego, mieszcząca się przy ul. Szkolnej 15, 62-
002 Suchy Las. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  daneosobowe@sp.suchylas.pl lub
listownie pod adresem wskazanym powyżej. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia realizacji zadań statutowych szkoły oraz zadań
wynikających z prawa oświatowego dotyczących zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO  –  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze.  Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający
z obowiązujących przepisów w szczególności prawa oświatowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych
roszczeń. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Informujemy o prawie
dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawie  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania.  Informujemy  ponadto,  że  w  przypadku  stwierdzenia  naruszeń  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  przysługuje
Pani/Panu  prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego.  (Rozporządzenie  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) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018
poz. 1000 o ochronie danych osobowych).

I. DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko i imię

Oddział klasowy, wychowawca

Dodatkowe informacje o uczniu,
które mogą mieć wpływ na 
zapewnienie właściwej opieki 
(przeciwwskazania, choroby 
itp.)

II. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna Telefony kontaktowe do ojca/prawnego opiekuna

mailto:daneosobowe@sp.suchylas.pll


III. INFORMACJE O POBYCIE UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POWÓD POBYTU W ŚWIETLICY
Proszę o podkreślenie odpowiedniego punktu i wpisanie go we właściwym miejscu w tabeli poniżej:

- zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego
- zwolnienie z zajęć na basenie
- nieuczęszczanie na lekcje religii
- nieuczęszczanie na lekcje wdżwr
- inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEKLAROWANE GODZINY POBYTU UCZNIA W ŚWIETLICY 

DZIEŃ TYGODNIA godziny od … do … POWÓD POBYTU W ŚWIETLICY 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

1. Zapoznania się z dostępnym w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły Regulaminem Świetlicy Szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie i jego przestrzegania; przyjmuję do
wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które nie zgłosiło się do świetlicy oraz
pozostającego na  terenie szkoły  w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy
nauczycieli i wychowawców.

2. Współpracy z nauczycielami-wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania
dziecka.

3. Niezwłocznej aktualizacji danych wpisanych do KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY.

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


