
Załącznik 3  

do Regulaminu świetlicy   

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.  

 

Halinów, ……….....................  
 

Oświadczenie rodzica 

 

Udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych podczas pobytu w świetlicy 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun …………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………………..., klasa ………………….  

 

oświadczam, że w semestrze ……… roku szkolnego ………………… syn/córka będzie uczestniczył/a w podanych 

zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, podczas 

których pełną odpowiedzialność za moje dziecko w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie przyprowadzania i 

odprowadzania dziecka po zajęciach pozalekcyjnych do świetlicy szkolnej ponoszą wskazane poniżej osoby. 

 

Rodzaj zajęć  

Osoba odpowiedzialna 

za dziecko  

w czasie wskazanych 

zajęć  

Dzień 

tygodnia, 

godziny  

od – do  

 

Miejsce  

prowadzenia 

zajęć  

Osoba odpowiedzialna za 

przyprowadzenie  

i odprowadzenie dziecka w czasie 

wskazanych zajęć  

(*) 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

(*) – jeżeli dziecko posiada zgodę rodzica na samodzielne przychodzenie i opuszczenie świetlicy należy wpisać 

nazwisko rodzica jako osobę odpowiedzialną za dziecko; jeżeli dziecko nie posiada zgody, należy ustalić z 

prowadzącym zajęcia osobę odpowiedzialną za odbiór i przyprowadzenie dziecka.  

Jednocześnie oświadczam, że:  
1. znany jest mi Regulamin świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie;  

2. znany jest mi Regulamin przyprowadzania i odprowadzania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej  

im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie; 

3. świadomy/a jestem, że uczniowie, którzy nie ukończyli siódmego roku życia opuszczają świetlicę szkolną pod 

opieką rodzica lub osoby wskazanej we wniosku  – załącznik 1 do Regulaminu świetlicy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Halinowie lub w powyższej tabeli biorąc pełną odpowiedzialność za dziecko w momencie 

odebrania go ze świetlicy; 

4. świadomy/a jestem, że uczniowie, którzy ukończyli siódmy rok życia mogą samodzielnie oddalić się ze 

świetlicy na zajęcia szkolne i pozalekcyjne, odbywające się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Halinowie, o ile rodzic wyraził pisemną zgodę w oświadczeniu załącznik 4 do Regulaminu  świetlicy.  

W takim wypadku rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu wyjścia dziecka ze świetlicy 

szkolnej do momentu wejścia do klasy na lekcje lub zajęcia pozalekcyjne oraz od momentu wyjścia z klasy po 

zakończonych lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych do momentu dotarcia do nauczyciela świetlicy.  

 

 

 

………………………………………………………. 
podpis rodzica/opiekuna 


