
Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy 
 

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

 

     Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/ o sposobie opuszczania świetlicy przez 

dziecko: 

a/ dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę: TAK / NIE (w przypadku zgody na 

samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice / opiekunowie zobowiązani są podpisać 

oddzielne  oświadczenie), 

b/ dziecko będzie odbierane ze świetlicy osobiście przeze mnie (nas) lub wyłącznie przez 

niżej upoważnione osoby: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
          imię i nazwisko           stopień pokrewieństwa           nr dokumentu tożsamości               numer telefonu 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
          imię i nazwisko           stopień pokrewieństwa           nr dokumentu tożsamości               numer telefonu 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
          imię i nazwisko           stopień pokrewieństwa          nr dokumentu tożsamości                numer telefonu 
 

 

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

          imię i nazwisko           stopień pokrewieństwa           nr dokumentu tożsamości               numer telefonu  

 
 

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

          imię i nazwisko           stopień pokrewieństwa           nr dokumentu tożsamości               numer telefonu 

 

 

 

W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę  niepełnoletnią, rodzice / prawni 

opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oddzielnego oświadczenia. 

 

Jednorazowe upoważnienia lub zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej. 

Na telefoniczne prośby rodziców dzieci nie będą zwalniane do domu. 

 

c/  dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki 

szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły: TAK / NIE. 

 

Oświadczenie rodziców /opiekunów/: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli 

wychowawców, tzn. od godz. 7.00 do godz. 17.00. 
2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu /np. 

ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż 

wskazane osoby/. 
3. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 

przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu, 

w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do świetlicy przy ZSP Nr 2  

w Legionowie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.               

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000). 
 

 

Miejscowość, data ……………………..………………………………………………………………………....… 
 

Podpisy rodziców /prawnych opiekunów..………...……………..………………………………………………… 
 


