Załącznik nr 1
do karty zapisu dziecka do świetlicy

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Zezwalam swojemu dziecku:
Imię: …………………………………................
Nazwisko: ……………………………………...
Klasa: ……………………
na samodzielne powroty do domu, o określonej przeze mnie godzinie,
w wymienionych dniach tygodnia (druga strona oświadczenia).
Jest to decyzja dokładnie przemyślana, moje dziecko jest przygotowane do
uczestnictwa w ruchu drogowym oraz na tyle dojrzałe i samodzielne, aby
bezpiecznie dotrzeć do domu lub wyznaczonego przeze mnie miejsca,
bezpośrednio po opuszczeniu terenu szkoły.
Podejmuję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka poza
terenem świetlicy.

Czytelne podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów):
Matki: ………………………………………..
Ojca: …………………………………………

Warszawa, dnia: …………………………….
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Zgłaszam samodzielne wychodzenie mojego dziecka ze szkoły, w tym czasie
przejmuję pełną odpowiedzialność za dziecko.

Dni:

Godziny:

Poniedziałek: ……………………………………………………………………..
Wtorek: …………………………………………………………………………...
Środa: ………………………………………………………………………….….
Czwartek: …………………………………………………………………………
Piątek:……………………………………………………………………………..
UWAGI: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Warunki, które muszą zostać spełnione, by uczniowie mogli samodzielnie wychodzić do
domu po skończonych lekcjach lub zajęciach organizowanych w świetlicy:
1. Po zakończonych zajęciach w świetlicy może z niej wyjść samodzielnie do domu
tylko ten uczeń, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w tej sprawie pisemne
oświadczenie.
2. Na życzenie rodziców, dziecko uczęszczające do szkolnej świetlicy może samo lub pod
opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli:
a) czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami, (&7 ust. 1
załącznika nr 2 i & 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja
2001r.);
b) oboje rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że przemyśleli swoją decyzję i ponoszą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą – świetlicą;
c) dziecko ukończyło 7 lat a uczeń, pod opieką którego wychodzi ze świetlicy osiągnął
wiek co najmniej 10 lat, (art. 43 ust. 1 ustawy o ruchu drogowym);
d) w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające ich
zdrowiu lub życiu (przejście przez odcinek drogi o natężonym ruchu, przebudowa
drogi, miejsca do zabaw w pobliżu ulicy itp.).
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