
…………………………………………………….. 
 (nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)       

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

(miejscowość, data) 
 
………………………………………………………………………. 
                (adres zamieszkania) 
 
 
……………………………………………………………………… 
                    (numer telefonu) 
 
 
 
 

                                                                                 Do Dyrektora   
Publicznej Szkoły Podstawowej 

                                                                              w  Bogacicy 
 
 

 
Deklaruję wolę uczestniczenia w zajęciach świetlicy w roku szkolnym 

2023/2024 mojego dziecka 
 
…………………………………………………………………………………….. ucznia klasy …………………………………. 
                                (imię i nazwisko dziecko/podopiecznego) 
 

oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy. 
 
Rodzice uczniów dojeżdżających obowiązkowo zapisują swoje dzieci z względu na 
oczekiwanie na odwóz. 
 
Ze szczegółowej oferty świetlicy deklaruję zainteresowanie następującymi 
formami (właściwe podkreślić; można zaznaczyć kilka propozycji): 
 

1. Pomoc w nauce 
2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych 
3. Gry i zabawy ruchowe  
4. Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe 
5. Gry i zabawy edukacyjne – językowe, logiczne, matematyczne itp. 
6. Zajęcia czytelnicze i multimedialne 
7. Zajęcia plastyczne 
8. Opieka wynikająca z oczekiwania na odwóz 
9. Opieka wynikająca z organizacji lekcji religii lub języka mniejszości narodowej 
10.Opieka wynikająca z powodu pracy zawodowej rodziców 

 



Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy 
 
1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:00. 
2. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna, który odbiera dziecko po zakończonych 

zajęciach jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy świetlicy. 
3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione

(druk upoważnienia dostępny jest w świetlicy). 
4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu 

wejścia ucznia do świetlicy aż do momentu udania się ucznia na zajęcia szkolne lub do
domu. 

5. Uczeń może posiadać telefon komórkowy, tablet lub inną wartościową dla niego 
rzecz (np. zabawkę), ale świetlica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
na wyżej wymienionych przedmiotach. 

6. Każdy uczeń zapisany i przebywający w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania 
regulaminu świetlicy (regulamin dostępny w świetlicy). 

7. Samodzielnie wyjść ze świetlicy do domu może uczeń posiadający pisemną 
zgodę rodziców/prawnych opiekunów (druk poniżej). 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………… 

                                                                                                                                                                       (podpis rodzica/prawnego opiekuna)    
 
 
 

ZGODA      NA      SAMODZIELNY      POWRÓT      DZIECKA      DO      DOMU 
 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Jednocześnie 
oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie. 
 
 
 

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

 


