
ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ………………………………………………………, ucznia/uczennicy  

kl. ………. na zajęcia pozalekcyjne (nazwa zajęć) ……………………………………….…….., prowadzone przez Pana/Panią 

…………………….…………………………………………., w każdy ………………………………… w godzinach od ……….. do ……… . 
                                                                                                                                            (dzień tygodnia)  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko od 

momentu, kiedy opuści świetlicę szkolną, aż do chwili jego samodzielnego dołączenia do grupy świetlicowej. 

 

*W przypadku, gdy zajęcia odbywają się w czasie, kiedy grupa ma planowo obiad, biorę pełną odpowiedzialność za 

moje dziecko, które samodzielnie  uda się do stołówki na obiad. 

…………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                         data i podpis rodzica/opiekuna prawego 
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