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OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym 

 

………………………………                                                 

/data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

 

2. Oświadczam, że dziecko wychowywane jest przez rodziców/ prawych 

opiekunów, pracujących zawodowo. 

 

……………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko matki , nazwa i adres zakładu pracy) 

 

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

(imię i nazwisko ojca, nazwa i adres zakładu pracy) 

 

   ………………………………… 

/data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

3. Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną. 

                                                                                                          

…………………………………… 

                                                   / data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

 

4. Oświadczam, że wychowuję dziecko samotnie. 

                                                                                       

…………………………………… 

                                                   / data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

5. Oświadczam, że moje dziecko jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej. 

                                                       …………………………………… 

                                            /data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna 

 

6. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem świetlicy, zobowiązuje się do 

przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. 

                                                           …………………………………… 

                                                         / data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

 

7.Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, że w razie nieodebrania dziecka 

ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami 

dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom 

 

 

                                                                      …………………………………… 

                                                          / data i podpis ojca oraz matki/ opiekuna/ 

 

8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 i 6 Kodeksu karnego: 

 

,, § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.’’ 

 

 
 

 

Wieluń dn. ………………..                              ……………………………. 

                                                                           

                                                                                   /czytelny podpis rodzica/ 
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WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45- 16.15. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy,  z którym dziecko jest 

zapoznawane we wrześniu. 

3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka 

ze świetlicy. 

4.  Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na 

korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których 

rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane są  przychodzić do szkoły i 

wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć 

5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy świetlicy po 

zakończonych lekcjach (których rodzice złożyli deklarację w świetlicy).   

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do  przestrzegania 

określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w 

świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad  higieny, oraz 

do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

7. W świetlicy przez cały rok szkolnych obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia 

ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych 

przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP, tabletów, itd.  

10. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty 

zgłoszenia (zgodnie z prawdą) oraz niezwłocznej aktualizacji danych 

11. Dzieci z klas I- III ze świetlicy odbierają rodzice/ opiekunowie prawni 

lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba 

odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 

świetlicy. 

12.  Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą 

samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu.  Muszą zgłosić wyjście 

opiekunowi pełniącemu dyżur. 

13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy 

rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i 

podpisem. 

14.  Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, 

wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązania 

napotkanych trudności wychowawczych. 

 

Uwagi i prośby: 

 

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

 

Wieluń, dnia.........................              ………………………………..                           

( podpis rodzica/opiekuna) 
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