
 
KARTA ZAPISU  DZIECKA DO OPIEKI ŚWIETLICOWEJ 

W SZKOLE DYŻURUJĄCEJ - SP3 
      

 Zgłaszam potrzebę opieki nad moim dzieckiem – w dniu/ dniach  wolnym/ych od zajęć podczas 

przerwy świątecznej (proszę zaznaczyć wybrane dni i godziny, w jakich potrzebują Państwo opieki 

nad dzieckiem). 

data dyżuru maksymalny 
czas dyżuru 

potrzeba opieki  w godzinach uwagi 

24.12.2018  (pn.) 7.30 – 12.00   

27.12.2018 r. (czw.) 7.30 – 15.00   

28.12.2018 r. (pt.)  7.30 – 15.00   

31.12.2018r.(pn.) 7.30 – 12.00   

    

    
 

Informacje o dziecku:* 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………. 

Klasa …………………………..     Szkoła  Podstawowa nr    …….  

Inne ważne informacje o dziecku:    

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje o rodzinie:* 

Imię i nazwisko  matki   …………………………………………………………………………………..……………………. 

Telefon  kontaktowy   …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon  kontaktowy   …………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje dotyczące odbioru dziecka:* 

 Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej:  

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

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu 

Oświadczam, że przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

chwili odebrania go ze świetlicy szkolnej przez wskazaną powyżej i upoważnioną przeze mnie osobę / 

podczas samodzielnego powrotu dziecka do domu.   

 …………..………………………… 

                                      Podpis rodzica/opiekuna 



Na czas pobytu dziecka na świetlicy szkolnej rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku drugie 
śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę.  
 
 Termin  przekazania zgłoszenia do sekretariatu szkoły do 20 grudnia 2018 r. do godziny 10.30.  

 
* 
Zgodnie z art. 14 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 danych) 
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach, ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice,  
adres e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika  
w Pabianicach tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem  
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz 
Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe otrzymano od rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa oświatowego wymienione wyżej w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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