
Załącznik nr 3 

Do procedur obowiązujących w świetlicy 

 

                                                               OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, ……………………………………………. świadomy /świadoma odpowiedzialności  

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

za bezpieczeństwo mojego dziecka …………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 

ucznia klasy ……….. wyrażam zgodę na jego samodzielne powroty ze świetlicy szkolnej do domu w 

roku szkolnym ………………… 

 

Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu.  

 

 

 

 

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

miejscowość,  data                                                                           czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 



Załącznik nr 4 

Do procedur obowiązujących w świetlicy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ……………………………………………. świadomy /świadoma odpowiedzialności  

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

za bezpieczeństwo mojego dziecka …………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 

ucznia klasy ……….. oświadczam, że będzie ono uczestniczyć w zajęciach  

 

….……………………….…………………, który odbywają się …………………………… 

nazwa, rodzaj zajęć dzień tygodnia, godzina 

 

 

Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze za 

świetlicy na zajęcia i z zajęć na świetlicę. Za bezpieczeństwo dziecka podczas w/w zajęć 

odpowiedzialność ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia 

 

 

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

miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 



Załącznik nr 1 

Do procedur obowiązujących w świetlicy 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W LIMANOWEJ 

Dane osobowe:  

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………..…...................... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………....................……… 

Klasa……………….. 

Adres zamieszkania ………………………………..........………tel:………………................ 

Imię i nazwisko matki …………………………………………………..............……......…… 

Miejsce pracy …………………………………………............…..tel: …………….…......…… 

Imię i nazwisko ojca ……………………………………………..............…………….....…… 

Miejsce pracy ……………………………………………..............tel: ……………….....……. 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka poza rodzicami: (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

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

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

Osoba z która powinien się skontaktować wychowawca świetlicy w razie nagłego wypadku, podczas 

przebywania dziecka na świetlicy. 

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

Zobowiązanie rodziców. 

Zobowiązuję się do: 

Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących mojego dziecka. 

Odbierania dziecka ze świetlicy w godzinach jej funkcjonowania. 

Po godzinie 1630 ponoszę pełną odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. 

 

Limanowa dnia ………………..…… ……….............…………..                                        Podpis rodziców 



 Załącznik nr 2  

                                                                                     do procedur obowiązujących w świetlicy 

 

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

imię i nazwisko rodzica 

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

Adres 

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

                                                             UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią 

Upoważniam córkę/syna ….............................................................. w wieku …...................  

(imię i nazwisko upoważnionej osoby) (ile ma lat) 

do codziennego / sporadycznego / jednorazowego odbierania ze świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

4 w Limanowej  

…............................................................................................ w roku szkolnym 20…../20.…. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie moich dzieci. 

Uzasadnienie: …..................................................................................................................... 

(uzasadnienie decyzji o odbiorze dziecka przez osobę niepełnoletnią) 

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

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

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

data i podpis matki/prawnego opiekuna data i podpis ojca/prawnego opiekuna 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym upoważnieniu dla celów odbioru dziecka 

z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Limanowej Wyżej wymienione dane przekazywane są dobrowolnie. Mam 

świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

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

podpis matki/prawnego opiekuna podpis ojca/prawnego opiekuna 

 


