
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 

SZKOLNY 2016/2017 

Zespół Szkół w Sochaczewie 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka............................................................................................... 

Ucznia klasy.................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia dziecka.................................................................................................. 

Adres zamieszkania....................................................................................................................... 

Rodzice/opiekunowie              matka                                                            ojciec 

Imię i nazwisko..............................................................         ...................................................... 

Adres zamieszkania........................................................        ....................................................... 

Numer telefonu kom. ....................................................         ...................................................... 

Informacje o stanie zdrowia dziecka, wadach rozwojowych itp................................................... 

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

Do karty zgłoszenia proszę dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy 

obojga Rodziców/Opiekunów (do wglądu). 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka osoby:(imiona i nazwiska) 

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

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

Dziecko będzie wychodziło samo*?                     TAK                    NIE          *właściwe podkreśl 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko świetlicy 

szkolnej o godz.................... Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

Zgłoszenie dziecka na obiady: 

Czy dziecko będzie jadło obiady w stołówce szkolnej*?     TAK         NIE    *właściwe podkreśl 

Oświadczam , że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej (stołówki szkolnej)            

i zgadzam się stosować do wszystkich zasad w nim zawartych.                        

Podpis Rodziców/Opiekunów 

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

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu opiekuńczo - 

wychowawczego mojego dziecka na podstawie art. 23 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997. (Dz.U.nr133,poz.822)                                       

Datę przyjęcia karty wypełnia osoba przyjmująca kartę........................................................................ ..................... 

Podpis rodziców/Opiekunów 

 



 

Informacje dla rodziców 

Procedury odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej. 

1. Świetlica pracuje od 7:30 do 17:00 i do tej godziny zobowiązuje się 

rodziców/Opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy. 

2. Ucznia ze świetlicy odbierają tylko osoby upoważnione na karcie zgłoszenia dziecka. 

3. Osoba odbierająca ze świetlicy, która nie jest upoważniona na karcie zgłoszenia, może 

odebrać dziecko jedynie za pisemną zgodą Rodziców/Opiekunów (musi być podane 

imię i nazwisko osoby upoważnionej, data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna). 

4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane we właściwym czasie, wychowawcy próbują 

skontaktować się z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka. 

5. W przypadku barku jakiegokolwiek kontaktu z Rodzicami/Opiekunami, wychowawcy 

informują dyrektora szkoły a następnie najbliższy komisariat policji. 

6. Na telefon Rodziców/Opiekunów dzieci ze świetlicy nie będą wypuszczane. 

 

 

Podpis rodziców/Opiekunów 

 

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

 

 

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

 
Ustala się następujące zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki: 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się wnieść opłatę 

 

do 10-go dnia każdego miesiąca, 

 
w którym następuje korzystanie z posiłków. W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej 

wymienionym terminie, dziecko nie zostanie wpuszczone na obiady. W przypadku nie 

korzystania z posiłków w stołówce szkolnej z powodu nieobecności ucznia, 

zwrotowi podlega dzienna wysokość opłat za ten posiłek za każdy dzień 

nieobecności następujący po dniu jej zgłoszenia (uchwała nr XXII/216/2008 

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008r). 

 

 

 

Podpis Rodziców/Opiekunów 

 

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


