
(imię i nazwisko dziecka) 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie 

 

DANE OSOBOWE 

Proszę o przyjęcie   ...............................................................................................  ur. dnia  ..........................................................................  

klasa  ................  wychowawca ……………………………….……………………   do świetlicy od dnia ...............................................  

i posiłki od dnia  ............................................................................... do dnia   ...................................................................................................  

DANE O RODZINIE DZIECKA 

Adres zamieszkania dziecka  ............................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................   

telefon(y)  .........................................................................................................................................................................................................................   

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)  ......................................................................................................................  

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA 

Imię i Nazwisko …………………….……………………..…………. nr dok. tożsamości ………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko …………………….……………………..…………. nr dok. tożsamości ………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko …………………….……………………..…………. nr dok. tożsamości ………………………………………………….. 

Oświadczam (rodzice / opiekunowie prawni dziecka), że jesteśmy osobami pracującymi.  

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………….……………………………………………..                   ….. ..................................................................................................  

     podpis matki (prawnego opiekuna)          podpis ojca (prawnego opiekuna) 

 

 

* Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: realizacji zadań ustawowych szkoły                     

w  zakresie organizacji zajęć świetlicowych przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci                   

i młodzieży (art. 105 ustawy z dnia 14.12.2016 r.- Prawo oświatowe). Więcej informacji na stronie: http://sp11.resman.pl/ 

w zakładce RODO: klauzula dla uczniów i rodziców. 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 630 do 1700. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do 

punktualnego odbioru dziecka. Po godzinie 1700 za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 

2. Ze świetlicy dzieci wybierane są przez rodziców lub prawnych opiekunów. O wszelkich zmianach trybu 

odbierania dziecka (np. przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielnie itp.) rodzice muszą powiadomić 

wychowawców na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 



podpis ojca (prawnego opiekuna), podpis matki (prawnego opiekuna) 

3. Dziecko ma obowiązek zgłosić się do świetlicy i uczestniczyć w zajęciach oraz przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących bezpieczeństwa pobyty w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

4. Zajęcia w różnych blokach tematycznych są obowiązkowe. 

5. Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 10-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy 

szkoły: 

 

Nr. konta bankowego:  3 5  1 0 2 0  4 3 9 1  0 0 0 0  6 9 0 2  0 1 8 7  6 7 0 5  

 

Szkoła Podstawowa Nr 11  ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów 

 

W tytule przelewu należy podać: Nazwisko, Imię, klasę dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest płatność. 

6. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w świetlicy szkolnej osobiście lub telefonicznie 

pod numerem tel. 17 748 23 83 nie później niż do godziny 800 w aktualnym dniu absencji. Po wyznaczonej 

godzinie „odpisy” nie będą uwzględniane. 

7. Na podstawie zgłoszonych rezygnacji (odpisów) pomniejsza się kwotę obiadów należną w kolejnym miesiącu, 

wyjątek stanowią czerwiec oraz grudzień, w których kwotę za odpisane obiady zwracane są rodzicom / 

opiekunom prawnym. 

8. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek szkoły. Przelewy bankowe są 

sprawdzane codziennie do godz. 8:00 w księgowości szkoły w związku z przygotowaniem produktów do 

wykonania posiłków 

9. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego 

złożenia oświadczenia o rezygnacji ucznia z korzystania z obiadów w sekretariacie szkoły. Bez złożonego 

oświadczenia rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do uregulowania naliczonych obiadów. 

10. Regulamin warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie znajduje 

się w sekretariacie szkoły, świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

Inne istotne uznane przez rodzica (opiekuna prawnego) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie oraz 

rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

   

Oświadczenie 

Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy 

świetlicy szkolnej. 

Oświadczam, że będę wnosił/ła w terminie opłaty z tytułu korzystania z obiadów przez moje dziecko. 

 

 

Dnia:  ................................................   ................................................................................................  


