
Biała Podlaska, ……………….. 2021 r.  

…………………………………… 

     (pieczęć szkoły) 

 

WNIOSEK  RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA  

dotyczący organizacji zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej dla uczniów z klas 1-3 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 

im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej  

od dnia 20 grudnia do 22 grudnia 2021 roku  

oraz  

od dnia 3 stycznia do dnia 5 stycznia 2022 roku 

oraz 7 stycznia 2022 roku  

 

 

Wnioskuję o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka: …………………………………………………………………..,  

                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

ucznia klasy ………………………………….,  ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki w domu  

w  dniach, w których realizuje zajęcia edukacyjne w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 

 

……………………………………………………..  

                                                                   (data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Moje dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej organizującej zajęcia opiekuńcze  w godzinach  

od godz. ……………....  do godz. ………… . 

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

1) ................................................................................................. nr tel. .................................      

2) ................................................................................................. nr tel. .................................  

 II. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:  

Ja ........................................................................ upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego 

dziecka ................................................................ następujące osoby (proszę wpisać stopień 

pokrewieństwa  i numer telefonu):  

nazwisko i imię stopień pokrewieństwa nr telefonu 

1.   

2.     

3.   

4.     

Zobowiązuję się do przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka w szkole.           

 ……………………………………………………..  
                                                                   (data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 



Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców w związku  

z objęciem ucznia opieką świetlicową w okresie organizacji nauki zdalnej w czasie zawieszenia 

funkcjonowania placówek oświatowych: 

 Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu i związanych z realizacją opieki  

w trakcie pandemii koronawirusa jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana 

Kochanowskiego w Białej Podlaskiej , 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30 zwana dalej 

Administratorem.  

1. Kontakt do Inspektora ochrony danych: szkolapodstawowa.nr5bp@gmail.com  

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych w zakresie 

informacji dotyczących zatrudnienia i możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem jest art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa i zapewnienie opieki 

uczniom Szkoły.  

4. Administrator może udostępniać dane osobowe dziecka (i jego rodziców/opiekunów) innym 

podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia 

obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi prowadzącemu).  

5. Powyższe dane dotyczące objęcia ucznia opieką świetlicową będą przechowywane do czasu 

obowiązywania takiego kryterium w związku z COVID-19 w przepisach prawa.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia opieki świetlicowej uczniom 

Szkoły.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu, 

prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych  

w przepisach prawa.  

 
……………………………………………………..  

                                                                   (data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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