
1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach 

Imię i nazwisko dziecka:     Klasa: 

Adres zamieszkania:   

Informacje o Rodzicach / opiekunach prawnych 

Matka (opiekun prawny) tel. 
Adres zamieszkania:      

Ojciec (opiekun prawny) tel. 
      Adres zamieszkania:      

Oświadczam , iż dziecko będzie korzystać ze świetlicy ZSP3 w Gliwicach w godzinach pracy świetlicy szkolnej : 
tj.: od godz.:............... do godz.: ................... 

 ……………………………………………………. 

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

INFORMACJE O DZIECKU: 

Informacje o stanie zdrowia lub inne istotne informacje w związku z opieką sprawowaną w świetlicy (np. choroby przewlekłe, 
alergie, zainteresowania): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO ŚWIETLICY 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby: 

Lp. Osoba upoważniona (imię i nazwisko) 

– stopień pokrewieństwa

 Placówka ma prawo zweryfikować tożsamość osoby 

odbierającej dziecko poprzez wgląd do dowodu 

osobistego. 

Dokument 

tożsamości 
Numer telefonu 

Seria i numer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, 44-100 Gliwice,   reprezentowany 
przez  dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz.  Kontakt do inspektora ochrony danych: Ewelina Grochowska, iod@zsp3.gliwice.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
realizowanie przez Administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e 
RODO).. Szczegółowy obowiązek  informacyjny  dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej https://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/obowiazek-informacyjny/ 

……………………………………………………. 

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

  Niniejszym zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej przeze mnie do odbioru dziecka, otrzymanego Obowiązku  
  informacyjnego o przetwarzaniu przez Szkołę danych osobowych osoby upoważnionej, dostępnego również na stronie    
  internetowej  https://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/obowiazek-informacyjny/ 

……………………………………………………. 

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 
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Oświadczam, że Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie (ukończyło 7 rok życia)    o godz.: ................................... 
Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

……………………………………………………. 

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

         OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
1) ZAPOZNAŁAM/ZAPOZNAŁEM SIĘ z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad oraz 

ścisłej współpracy z pracownikami szkoły w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

2) ZOSTAŁAM/ŁEM POINFORMOWANA/NY, iż przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego 
bezpieczeństwu własnemu oraz innych dzieci), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców z 
prośbą o natychmiastowe odebranie dziecka ze świetlicy. 

3) ZOSTAŁAM/ŁEM POINFORMOWANA/NY, iż za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy lub innych 
przedmiotów w czasie zajęć świetlicowych odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice / opiekunowie. 

4) ZOSTAŁAM/ŁEM POINFORMOWANA/NY, iż za Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00. Niedopuszczalne jest 
odbieranie dzieci po godzinach pracy świetlicy. 

5) ZOSTAŁAM/ŁEM POINFORMOWANA/NY, iż administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, 44-100 Gliwice,  reprezentowany przez  dyrektora – Małgorzatę 
Hutnikiewicz. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ewelina Grochowska, iod@zsp3.gliwice.pl. Dane osobowe będą 
przetwarzane w celu procedowania wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie przez 
administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 
podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Szczegółowy obowiązek informacyjny o regułach przetwarzania danych dostępne 
w sekretariacie oraz na stronie internetowej https://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/obowiazek-informacyjny/. 

6) ZOBOWIĄZUJĘ się niezwłocznie aktualizować w świetlicy dane kontaktowe w razie ich zmiany. 

7) POTWIERDZAM, iż informacje przekazane przeze mnie w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

DODATKOWE ZGODY 
 

TAK 
 

NIE 

WYRAŻAM ZGODĘ na udział mojego dziecka w konkursach międzyszkolnych organizowanych 
przez świetlice innych szkół 

  

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, 
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w świetlicy oraz związanych z uczestnictwem w 
konkursach i innych uroczystościach na stronie internetowej placówki w celach promocyjnych 
placówki. 

  

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w 
świetlicy w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy na stronie internetowej 
placówki w celu promocji placówki. 

  

 
 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Od jej udzielenia placówka nie uzależnia przyjęcia dziecka do świetlicy. Zgoda może zostać odwołana w 
każdym czasie - bezpośrednio w świetlicy lub pisząc na adres: iod@zsp3.gliwice.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych, którego administrator dokonał przed jej wycofaniem. 

 
 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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