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OŚWIADCZENIE       Kraków, dn. ……………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………….    Klasa: ……………………………. 

Dziecko jest zapisane do świetlicy:  a) Tak     b) Nie, ale JEST ZAPISANE NA OBIADY. 

Oświadczam/y, że dziecko ma (w tabeli wpisać TAK lub znaki „X”, „V”): 
 Samodzielnie * wyjść ze 

świetlicy bezpośrednio po 
obiedzie i samodzielnie* 
udać się do szatni, a 
następnie samodzielnie* do 
domu. 

Bezpośrednio po obiedzie ma 
zostać odebrane przez 
rodzica/opiekuna lub osobę 
upoważnioną.** 
 
UWAGA: W przypadku dzieci NIE 
zapisanych do świetlicy trzeba 
wypełnić tabelę z danymi 
rodziców i osób upoważnionych 
(STRONA nr2).  
 

Przebywać w świetlicy, z której zostanie 
odebrany przez rodzica/opiekuna lub 
osobę upoważnioną, tylko i wyłącznie po 
wcześniejszym poinformowaniu 
nauczyciela świetlicy dyżurującego w 
szatni lub przez domofon. 
 
UWAGA: Uczniowie z klas 1 oraz 
uczniowie, którzy nie mają zgody na 
samodzielne wyjście ze świetlicy do szatni 
będą sprowadzani przez nauczyciela co 30 
minut. 
Godziny podane w karcie zapisu do 
świetlicy NIE OBOWIĄZUJĄ. 

Samodzielnie* wyjść ze 
świetlicy o podanej dokładnie 
godzinie i udać się 
samodzielnie* do szatni, a 
następnie samodzielnie* do 
domu. 
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*Jednocześnie oświadczam/y, że ponoszę/ponosimy pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu opuszczenia przez nie świetlicy, zejścia klatką 
schodową, udania się do szatni i opuszczenia szkoły samodzielnie (oraz w drodze do domu) lub z osobą upoważnioną.  

       ………………………………………….     ……………………………………………….. 
        podpis matki         podpis ojca 
 
 
**W przypadku dzieci NIE zapisanych do świetlicy prosimy o podanie danych rodziców i osób upoważnionych. 

Dane rodziców Dane osób upoważnionych 

matka  

 

 

 

ojciec   

 

 

 

Oświadczam/y również, że będę informował /będziemy informowali PISEMNIE nauczycieli świetlicy O KAŻDEJ ZMIANIE decyzji (np. godzina, sposób 

opuszczenia świetlicy/szkoły).  

       ………………………………………….     ……………………………………………….. 
        podpis matki         podpis ojca 
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-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------  
 

Oświadczenie dla uczniów klas 2, 3, 4, 5 
 
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko:  
     

1. Samodzielnie* przechodziło z szatni do świetlicy szkolnej, przyprowadzone do szkoły przed lekcjami przez rodzica/opiekuna, który zobowiązany jest o 

przyprowadzeniu dziecka do szatni powiadomić nauczycieli świetlicy, zgłaszając ten fakt nauczycielowi świetlicy dyżurującemu w szatni lub 

bezpośrednio nauczycielom świetlicy, używając domofonu.    

           TAK  / NIE 

 

2. Samodzielnie* wychodziło ze świetlicy szkolnej do szatni, po uprzednim poinformowaniu nauczyciela świetlicy o gotowości odbioru dziecka przez 

rodzica/opiekuna, oczekującego na dziecko przy wejściu do szkoły (powiadamia - używając domofonu - dyżurujący nauczyciel, a w przypadku braku 

dyżuru – rodzic).  

           TAK  / NIE 

         

   

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

         podpis matki         podpis ojca 

 


