Lekcje „inteligencji emocjonalnej” z psychologiem/psychologiem sportu
realizowane od roku szkolnego 2020/2021
(dotyczy klas: 1aSP, 1bSP, 3aSP, 4aSP, 6aSP, 1aLO, 1bLO)

Wyrażam zgodę / nie w yrażam zgody * na uczestnictwo mojego dziecka
……………………..……………………………………………………….....…….
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

w lekcjach „inteligencji emocjonalnej” prowadzonych przez psychologa/psychologa sportu
realizowalnych od roku szkolnego 2020-2021 (w ramach godzin do dyspozycji dyrektora).

………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

……….………….………………….…
Data, podpis rodzica/opiekuna

* Proszą podkreślić właściwą pozycję.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych jest : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 41-200
Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, zwanym dalej Zespołem Szkół
Oglnokształcących nr 3; tel. 32-299-89-42, email: sp483@sosnowiec.edu.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych)
jest Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl tel.: 32-299-89-42);
3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych
osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

……………………………………….., …………..…………..
(miejscowość)

(data)

Deklaracja uczęszczania dziecka na obiady
Deklaruję, iż moje dziecko
………………………..……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

będzie uczęszczało na obiady w roku szkolnym 2020/2021 w następujące dni tygodnia(*):
1. Poniedziałki, …………...
2. Wtorki, …………………
3. Środy, …………………..
4. Czwartki, ………………
5. Piątki, …………………..

* Proszę wpisać TAK lub NIE

………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

……….………….………………….…
Data, podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych jest : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 41-200 Sosnowiec,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, zwanym dalej Zespołem Szkół Oglnokształcących nr 3; tel. 32299-89-42, email: sp483@sosnowiec.edu.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl tel.: 32-299-89-42);
3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych
osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Sosnowiec, dn. …………….…………….

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

............................................................................
(imię i nazwisko ucznia, klasa)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/łem się z Zarządzeniem nr 21 2019/2020 Dyrektora ZSO nr 3 w Sosnowcu,
dotyczącym organizacji oraz realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w trybie
stacjonarnym od dnia 1 września 2020r. oraz Zarządzeniem nr 22 2019/2020
dotyczącym Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową na wypadek
wystąpienia pandemii COVID-19.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie
pandemii COVID-19 w ZSO nr 3 w Sosnowcu związanej z reżimem sanitarnym przede
wszystkim: posyłania do szkoły wyłącznie zdrowego dziecka oraz natychmiastowego
odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia oznak chorobowych w czasie pobytu
w szkole.
3. Zobowiązuję się w pełni zastosować do wytycznych MEN, GIS, MZ oraz
podporządkować się zarządzeniom dyrekcji.

………………………………………..

……….………….………………….…

Data, podpis rodzica/opiekuna

Data, podpis rodzica/opiekuna

……………………………………….., …………..…………..
(miejscowość)

(data)

Deklaracja uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej
(dotyczy uczniów SP48)
Świetlica czynna w godzinach:
poniedziałek 7:00–8:00 oraz 14:25–16:00, wtorek 7:00–8:00 oraz 14:25–16:00,
środa 7:00–8:00 oraz 14:25–16:00, czwartek 7:00–8:00 oraz 14:25–16:00,
piątek 7:00–8:00 oraz 14:25–16:00
Deklaruję, iż moje dziecko
………………………..……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

będzie uczestniczyło w roku szkolnym 2020/2021 – do dnia 25 czerwca 2021r. w zajęciach
świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu
w poszczególnych dniach i godzinach:
1. Poniedziałki, godzina od …….….... do …………… oraz od ……….…… do ……………..
2. Wtorki, godzina od …….….... do …….……… oraz od …………..… do …………..……..
3. Środy, godzina od ………….... do ……….…… oraz od ……………. do ………..………..
4. Czwartki, godzina od …….….. do ……….…… oraz od ………….… do ……………..…..
5. Piątki, godzina od …………….. do …………… oraz od ………….… do ….……………..
A. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numery telefonów:
1. …………………………………….…………………………………………..….……………
2. …………………………………….……………………………………………..….…………
B. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

Nr i seria dok. tożsamości

……….………….………………….…
Data, podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych jest : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 41-200 Sosnowiec,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, zwanym dalej Zespołem Szkół Oglnokształcących nr 3; tel. 32299-89-42, email: sp483@sosnowiec.edu.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl tel.: 32-299-89-42);
3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych
osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

..…………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców, prawnych opiekunów )

Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2020/2021

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka
……………………..……………………………………………………….....…….
(imię, nazwisko dziecka, klasa)

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2020/2021.

………………………………………..

……….………….………………….…

Data, podpis rodzica/opiekuna

Data, podpis rodzica/opiekuna

* Proszą podkreślić właściwą pozycję.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych jest : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 41-200
Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, zwanym dalej Zespołem Szkół
Oglnokształcących nr 3; tel. 32-299-89-42, email: sp483@sosnowiec.edu.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych)
jest Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl tel.: 32-299-89-42);
3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych
osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Sosnowiec, dn. ………..…….……………..

Deklaracja woli rodziców/opiekunów ucznia
obowiązująca od roku szkolnego 2020/2021
(deklaracja przeznaczona dla rodziców/opiekunów uczniów klas: 1aSP, 1bSP, 6aSP, 1aLO, 1bLO)

Wyrażam wolę uczestnictwa mojego syna/córki
……………………..……………………………………………………….....……. w lekcji:
(imię i nazwisko ucznia, klasa)

Religii: [

] TAK,

[ ] NIE

Etyki:

] TAK

[ ] NIE

[

- proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]. Brak w danej pozycji zaznaczenia pola [ ] TAK lub
[ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody.

………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

……….………….………………….…
Data, podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (gdy nie dokonano wyboru żadnej z powyższych pozycji lub
dokonano wyboru „[X] NIE”)

W związku z nieuczestniczeniem w zajęciach religii/etyki proszę o zwalnianie mojego
syna/córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwszej
lub ostatniej godzinie w planie lekcji. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność
za moje dziecko w tym czasie.
W przypadku, gdy ww. zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje
dziecko będzie znajdowało się pod opieką bibliotekarza, pedagoga, psychologa szkolnego, doradcy
zawodowego lub innego nauczyciela.

………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

……….………….………………….…
Data, podpis rodzica/opiekuna

Sosnowiec, dn. …………….…………….

Zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury dziecka

............................................................................
(imię i nazwisko ucznia, klasa)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka
w czasie pobytu w szkole.

* Właściwe podkreślić

………………………………………..

……….………….………………….…

Data, podpis rodzica/opiekuna

Data, podpis rodzica/opiekuna

