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DEKLARACJAWYBORU DODATKOWYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. Informacje ogólne.
1. Zajęcia dodatkowe odbywają się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

2. Jeśli brak jest zgody na samodzielny powrót, rodzic/opiekun/osoba upoważniona zobowiązany/a jest każdorazowo
zgłosić odbiór dziecka z zajęć dodatkowych w sekretariacie.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej ścieżki edukacyjnej rodzic/opiekun prawny zobligowany jest jak
najszybciej poinformować o tym sekretariat szkoły. Nie zgłoszenie rezygnacji skutkować będzie dalszym naliczaniem
należności za zajęcia.

II. Dane ucznia.
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………….……………………..

Klasa: ………………………………………………………………………………..…………….……….

III. Deklaracja udziału w zajęciach ścieżek edukacyjnych.
Dziecko będzie uczestniczyło w oferowanych przez szkołę i odbywających się w ramach świetlicy zajęciach
dodatkowych (należy wpisać x przy wybranych wariantach)

PLAN ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH DLA KLAS 4-6

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
14.00-14.45

 j. francuski kl. 4-6
K. Żebrowska

15.30 - 16.15
 j. niemiecki kl. 4 -6
A. Gruszczyńska

 basen 1-6
R. Mijas

 taniec kl. 4-6
M. Dobrzyńska
 gry zespołowe
(siatkówka, koszykówka,
piłka ręczna) kl. 4-6
P. Szyjkowski

 ceramika kl. 4 - 6
A. Nowak

 j. angielski kl. 4-6
s. Agnieszka
 gry zespołowe
(siatkówka,
koszykówka, piłka
ręczna) kl. 4-6
P. Szyjkowski

16.30 - 17.15
 krav maga kl. 4 – 6
Sz. Pawlak

 ceramika kl. 4 - 6
A. Nowak

 basen 1-6
R. Mijas

 taniec kl. 4-6
M. Dobrzyńska
 piłka nożna kl. 3-4
R. Mijas

 j. niemiecki kl. 4 -6
A. Gruszczyńska

 j. angielski kl. 4-6
s. Agnieszka

 piłka nożna kl. 3-4
R. Mijas
 krav maga kl. 4 - 6
Sz. Pawlak
 TIK kl. 4-6
M. Augustyniak

 j. francuski kl. 4-6
K. Żebrowska

…………………………………………………………..
( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego )



Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów są: Bernardyńska Szkoła Podstawowa o. Anastazego

Pankiewicza, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza oraz Publiczna Szkoła

Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym. Z administratorem można się skontaktować listownie:

ul. bł. o. A. Pankiewicza 15 91-738 Łódź lub e-mailem: szkola.bernardyni@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: s. Franciszka Kaproń, z którą można się skontaktować e-mailem:

szkola.bernardyni@wp.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić

dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów

przetwarzania.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do

przenoszenia danych. Powyższe nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza

przepisy dot. ochrony danych osobowych.
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