Opole, dnia…………………………….

Wzór nr 2

Oświadczenie
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne wejście przez nasze dziecko do świetlicy
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
(imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy klasy ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wejścia)

Przyjmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnej
drogi do szkoły.

………………………………………

……………………..……………

(podpis rodzica / prawnego opiekuna )

(podpis rodzica / prawnego opiekuna )

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.
1260)

Wzór nr 3
Opole, dnia…………………………….

Oświadczenie
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze dziecko
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
(imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy klasy ………………….…… świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wyjścia)

Przyjmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnej
drogi ze szkoły.

………………………………………
(podpis rodzica / prawnego opiekuna )

……………………..……………
(podpis rodzica / prawnego opiekuna )

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.
1260)

Wzór nr 4
Opole, dnia…………………………….

Upoważnienie
Ja, ………………………………………………………………………………………….……….................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

upoważniam do odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia klasy ……………
…………………………………………………………………………..…………………….……………………………
(imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko)

legitymującą/legitymującego się ……………………………………………………………………………………………
(rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby)

…………………………………..……………………………..
(podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.
1260)

Wzór nr 5
Opole, dnia …………………

Oświadczenie

Oświadczam, że mój (moja) syn (córka) ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

uczeń (uczennica) klasy ……………
będzie uczestniczył (a) w zajęciach …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(rodzaj zajęć, dzień tygodnia, godzina ich odbywania się, numer sali)

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie trwania zajęć wymienionych powyżej ponosi nauczyciel
prowadzący zajęcia.
Dane nauczyciela odbierającego dziecko ze świetlicy :
Imię i nazwisko…………………………………………….
Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość nauczyciela………………………………………………
.. ………………………………………………
(podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna)

Wzór nr 6

Opole, dnia …………………

……………………………………………
(Imię i nazwisko)

Oświadczenie

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za uczniów biorących udział w prowadzonych przeze mnie
zajęciach………………………………………………………………………..…………, obywających się
(nazwa zajęć)

……………………………………….……………… na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
(dni, godziny)

Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość nauczyciela………………………………………………

………………………………………………
(czytelny podpis)

