…………………….., dnia……………2019 r.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle,
Tarło 103 21-104 Niedźwiada
tel. 81 851 4295, e-mail: sp.tarlo@poczta.fm

OŚWIADCZENIE
W związku z przyjęciem dziecka do Szkoły ………………………..oświadczam, że:

I. Dziecko będzie uczęszczało na religię, na etykę czy na oba te przedmioty1
(oświadczenie ma charakter nieobowiązkowy - dobrowolny)

religia
etyka
religia i etyka
2

II. Dziecko posiada orzeczenie lub opinie + ksero dokumentu3 4
1

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) "Publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
2
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki i religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.),Oświadczenie nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

1

Oświadczenie ma charakter dobrowolny. Rodzic, bądź pełnoletni uczeń może przedłożyć
taką opinię lub orzeczenie (co przyczyni się do dostosowania formy kształcenia ucznia do
zaleceń).
Opinii o:
o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju
orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz informację o
rodzaju niepełnosprawności, a w
przypadku niepełnosprawności
sprzężonych - współwystępujących
niepełnosprawności, niedostosowaniu
społecznym lub zagrożeniu
niedostosowaniem społecznym
o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i
indywidualnego nauczania
REGON Poradni

Data opinii

Numer opinii

3

Zgodnie z art. 44a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900) "Szkoła lub
placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole
lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju,
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których
mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.
4
Zgodnie z art. 127 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) ust. 3 „Uczniowi
objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie
opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wust.10 ust. 10 „Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i
indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęd rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie
zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno--pedagogicznych, w tym
wporadniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, ust. 11.Opinie w sprawie dostosowania
wymagao edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno--pedagogiczne założone zgodnie zart.168 oraz
zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych”.

2

III. Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej5
czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy
szkolnej
przyczyna korzystania ze świetlicy*/**

godziny korzystania ze świetlicy

Do oświadczenia złączam wniosek o zajęcia świetlicowe dla dziecka z uwagi na czas pracy
rodziców.
IV. Dziecko będzie dojeżdżało szkolnym autobusem.6
…………….
Jeśli tak, to proszę określić przystanek, na którym dziecko będzie wsiadało i wysiadało z
autobusu: ________________________________________________
V. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą.7
Oświadczenie ma charakter dobrowolny
……………………………………

5

Na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. "1. Szkoła podstawowa oraz
szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnid zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy
pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;*
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.**
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości
psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz
odrabianie lekcji", oraz na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 25 „1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 25)organizację świetlicy z
uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia –w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne,
o której mowa wart.127 ust.1”.
6
Na podstawie art. 32 ust. 5 - 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)-(dot. przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego);
Na podstawie art. 39 ust. 3 - 4a ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) -(dot. publicznych szkół
podstawowych)
7
zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), pod pojęciem rodziców należy przez
to rozumied także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z2017r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz.107 i 416).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1646)

3

INFORMUJEMY, ŻE:

1.Administratorem przetwarzanych danych w ramach składanych oświadczeń w związku
rozpoczęciem nauki w Szkole/Przedszkolu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle, Tarło
103 21-104 Niedźwiada tel. 81 851 4295, e-mail: sp.tarlo@poczta.fm
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Potręć Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.
3.Dane osobowe dzieci i rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w
Szkole. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz.:
I. w związku z oświadczeniem dot. Religii/etyki - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki i religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.),
II. w związku z oświadczeniem w sprawie orzeczenia lub opinii - art. 44a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900) oraz art. 127 ustawy z 14 grudnia 2016 r
Prawo oświatowe Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) ust. 3,10 i 11,
III. w związku z oświadczeniem o korzystaniu ze świetlicy szkolnej - art. 98 ust. 1 pkt. 25 oraz art. 105 ust. 1 i 2
ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
IV. w związku z oświadczeniem o korzystaniu z autobusu szkolnego - art. 32 ust. 5 - 7 ustawy z 14 grudnia 2016
r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)-(dot. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego); art. 39 ust. 3 - 4a ustawy z 14 grudnia 2016 r
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) -(dot. publicznych szkół podstawowych).
V. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w oświadczeniach może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający i obsługujący system ewidencji dzieci/uczniów na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia,
dziecka, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8.Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, dziecka przysługuje prawo do usunięcia danych o ile znajdą
zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO.
9. W ramach składania oświadczeń w związku z nauką w szkole dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust.
1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
10.Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze składaniem oświadczeń związanych z nauką w
szkole jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
11. W toku przetwarzania danych na potrzeby składania oświadczeń w związku z nauką w szkole nie dochodzi
do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i
ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące składanych oświadczeń nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje
się jakichkolwiek profili kandydatów.
12. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, dziecka, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w
procesie składania oświadczeń narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy
do rozpatrzenia skargi .
13. Podanie danych osobowych w treści składanych oświadczeń w związku z nauką w szkole znajduje podstawę
w przepisach ww. przepisach prawa.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
……………..…………………………………………………..……………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………
(data)
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