
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Na rok szkolny 2022/2023 

1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku: 

A) w budynku przy ul. Wyszyńskiego w godzinach 6:30-16:00 

B) w budynku przy ul. Ostrowskiej w poniedziałek, środę i piątek w godz. 7:00 – 14:45,  

we wtorek i czwartek do godz. 15:45 

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom przebywającym w niej przed, między  

i po zajęciach edukacyjnych, których rodzice/opiekunowie złożyli niniejszą deklarację. 

3. W czasie zajęć wszystkich uczniów obowiązuje przestrzeganie Regulaminu świetlicy. 

4. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie obowiązujących procedur związanych z  Covid – 19. 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki……………………………………… 

Z klasy …………… do świetlicy szkolnej w godzinach: 

 

Godziny  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
6.30 – 8.00  

(ul Wyszyńskiego) 

7.00 – 8.00 

(ul. Ostrowska) 

     

11.35-12.00      

12.00-12.55      

12.55-13.40      

13.40-14.35      

14.35-15.45  

(ul Ostrowska) 

14.35 – 16.00  

(ul. Wyszyńskiego) 

     

 

Zamieszkały/a w ……………………………………………………………………… 

Dojeżdżający/a z miejscowości (dotyczy dowozów autokarami szkolnymi) 

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

Numer kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych………………………………. 

Osoby upoważnione do odbioru: (imię, nazwisko, tel.)……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Uwagi dotyczące uczestnictwa w innych zajęciach w czasie godzin świetlicowych 

(proszę wpisać wszystkie sytuacje nietypowe)…………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………. 

 lub samodzielnego powrotu do domu…………………………………………………... 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły  

i do domu ze świetlicy szkolnej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzałkowie. 

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach 

swojej pracy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada  

za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką 

nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

 

Podpis rodziców/opiekunów ………………………………………………………………………. 



Zgoda na powrót do domu 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu syna/ córki …………............. 

……………………………………………………………….. klasa……………. 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu 

podczas powrotu ze szkoły/świetlicy szkolnej.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Strzałkowie. 

 

Data……………………………….        Podpis rodziców/opiekunów………………………… 


