KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W TORUNIU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1.

Imię i nazwisko, klasa ucznia…………………………………………………………......................................................
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………….......................................................
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………
DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Matka
Ojciec
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy,
telefon kontaktowy

2.

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
Stan
zdrowia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zainteresowania, uzdolnienia……………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. Jednocześnie
informuję, że biorę pełną odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo mojego dziecka, od momentu wyjścia
ze świetlicy do domu. Godzina wyjścia ze świetlicy:……………………………………………………..
…………………………………………………
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

W przypadku zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informację w formie pisemnej
należy złożyd bezpośrednio u wychowawcy w świetlicy.
…………………………………………………
Data i podpis rodzica(opiekuna prawnego)

3.

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane osobiście przeze mnie lub wyłącznie przez niżej wymienione
osoby:
Imię i nazwisko ( stopieo pokrewieostwa)
Seria i numer dowodu
Numer telefonu
osobistego
1.
2.
3.
4.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka odebranego ze świetlicy
szkolnej przez upoważnioną przeze mnie osobę.
……………………………………………………
Data i podpis rodzica ( opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych oraz danych i wizerunku mojego dziecka w celach
statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką w świetlicy
Toruo, dn. ……………………………

……………………………………………………..
Podpis rodzica ( opiekuna prawnego)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30-17.00
2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nie odebrania
dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego strony rodzicami/ prawnymi opiekunami,
dziecko może zostad przekazane pod opiekę innej placówki wskazanej przez Dział Interwencji Kryzysowej w
Toruniu zgodnie z Rozp. Ministra Opieki Społecznej z dnia 14.02.2005r. (Dz. U. nr 37 poz. 331). („Procedury
postępowania dotyczące przejęcia opieki nad dzieckiem pozostawionym bez opieki po zajęciach szkolnych w
Szkole podstawowej nr 31 w Toruniu”).
3. Opiece wychowawców nie podlega dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosid
swoje przyjście do świetlicy wychowawcy.
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede
wszystkim: bezpieczeostwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz do
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z wychowawcami świetlicy w razie takiej potrzeby.
6. Za zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialnośd materialną ponoszą
rodzice/ opiekunowie.
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.
8. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji
danych.
9. Odbierad dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione
pisemnym oświadczeniem.
Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzid ze świetlicy do
domu, muszą swoje wyjście zgłosid wychowawcy pełniącemu dyżur.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (nr. Odbieranie dziecka przez osobę
dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście) rodzice muszą powiadomid wychowawców świetlicy na piśmie
(z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścid świetlicy.
11. Osoby nieupoważnione i nietrzeźwe nie mogą odbierad dzieci ze świetlicy.
12. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
Zapoznałem/am się z WAŻNYMI INFORACJAMIDOTYCZĄCYMI POBYTU W ŚWIETLICY, przyjąłem/am do
wiadomości.

Toruo, dn. …………………………………..

………………………….………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA

Zgodnie z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej Nr 31 w Toruniu nieodwołalnego, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania wizerunku mojego syna/ córki*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęd, filmów, nagrao audio za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promocji szkoły oraz osiągnięd uczniów.
Wyrażam zgodę, by zgromadzone materiały zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe, a także prace wykonane przez
moje dziecko wraz z jego/ jej danymi osobowymi mogły byd publikowane na:
-stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
-na fanpage-u Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
-na portalu Facebook i w innych portalach
-na materiałach promocyjnych takich jak foldery, ulotki itp., w artykułach prasowych, wydawnictwach
okolicznościowych, na tablicach informacyjnych oraz w innych formach wydawniczych
-w Kronice Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
- na tablicach i posterach świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym jego/jej wizerunku w
związku z realizowanymi ponadprogramowo projektami edukacyjnymi i udziałem w konkursach, zawodach,
wycieczkach szkolnych i innych uroczystościach, zajęciach świetlicy szkolnej.
W ramach realizacji takich projektów dane w postaci list obecności czy też dokumentacji fotograficznej,
filmowej, mogą byd przekazywane organizatorom oraz grantodawcom danych programów, imprez, projektów.

Toruo, dn…………………………………………….

………………………………………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgonie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Szkoła
Podstawowa Nr 31 w Toruniu.
1.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została
wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców/ opiekunów prawnych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd wyłącznie podmioty upoważnione do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego 2019/2020.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie
wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez administratora.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości odbioru dziecka.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl;
56 611 89 92.

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 31 W TORUNIU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Toruniu w
zakresie realizacji opieki świetlicowej, tj. odbioru ze świetlicy ucznia/uczennicy:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

…………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 31 W TORUNIU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Toruniu w
zakresie realizacji opieki świetlicowej, tj. odbioru ze świetlicy ucznia/uczennicy:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

…………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 31 W TORUNIU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Toruniu w
zakresie realizacji opieki świetlicowej, tj. odbioru ze świetlicy ucznia/uczennicy:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

…………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

