
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY 
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej   ..........................................................................  

                                           / imiona i nazwisko dziecka / 

klasa ................ 

Data urodzenia dziecka .......................... 

Adres zamieszkania dziecka ....................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych................................................................................... 

Numery telefonów kontaktowych / komórkowych do:  

 matki/opiekunki prawnej............................................................ 

ojca/opiekuna prawnego.............................................................. 

Dodatkowe informacje o dziecku / choroby itp./ ...................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Proszę o objęcie mojego dziecka opieką w świetlicy szkolnej w godzinach: 

Poniedziałek od godz. …… rano do godz. ……. po południu. 

Wtorek  od godz. …… rano do godz. ……. po południu. 

Środa  od godz. …… rano do godz. ……. po południu. 

Czwartek  od godz. …… rano do godz. ……. po południu. 

Piątek  od godz. …… rano do godz. ……. po południu. 

 

 
1. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

2. ZOBOWIAZUJĘ SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO ZGŁASZANIA WSZELKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MOJEGO DZIECKA 

ZADEKLAROWANYCH W KARCIE ZGŁOSZENIA. 

3. OŚWIADCZAM, ŻE WSZELKIE INFORMACJE W NINIEJSZYM WNIOSKU SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.  

4. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI  ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ(7. 00 -17. 00). 

5. W RAZIE NIEODEBRANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY ORAZ BRAKU KONTAKTU Z JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI, 

DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ PRZEKAZANE POD OPIEKĘ ODPOWIEDNIM ORGANOM. 

6. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA DOKUMENTACJI OBOWIĄZUJĄCEJ W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ DOTYCZĄCEJ ODBIORU LUB SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA ZE SZKOŁY. 

7. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OPIEKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ RODZICE SĄ ZOBOWIAZANI DO PISEMNEGO POWIADOMIENIA 

WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY. 

 

 

 

 

 

 

Siedlce, czerwiec 2021 r.                                        ………………………………………………….. 
(Podpis rodziców lub opiekunów prawnych 



 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach 

przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) zgodnie 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 - RODO. 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Siedlcach przy ul. Sekulska 10, zwana dalej Administratorem.  

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

3. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Szkoła Podstawowa nr 

3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, telefonicznie pod numerem 0257943430 lub 

pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@sp3.siedlce.pl 

4. Inspektorem danych osobowych jest pan Marek Madziar, e-mail: inspektor.rodo@sp3.siedlce.pl.  

5. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą 

w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów 

(prawnych opiekunów). 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:  

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

* przenoszenia danych, 

* wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego. 

 

 

Zapoznałem/am się …………..…………………….. 

podpis czytelny 
 


