
………………………………………………………………………………………  - ……………………                 Księżomierz, dnia …………………… r.                  
             Imię i nazwisko dziecka (podopiecznego)              (klasa)                     
 

Oświadczenie - Zgoda Rodzica (Opiekuna Prawnego) 
 
Wrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) w dniu (dniach) ………………………….……………………… w: 
                                                                                                                   (wpisać datę lub daty) 

• Zawodach sportowych* 
• Wycieczce szkolnej* 
• Dyskotece/ zabawie szkolnej* 
• Innej formie zajęć organizowanych przez szkołę czy wyjazdu lub wyjścia ze szkoły*:  

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

                                                         (wpisać formę zajęć bądź wyjazdu) 
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka (podopiecznego) umożliwia mu wzięcie udziału 

w/w formie zajęć, czy wyjazdu. Zobowiązuję się również do zapewnienia mojemu dziecku (podopiecznemu), opieki 
podczas jego drogi na w/w zajęcia, czy na miejsce zbiórki przed wyjazdem oraz do zapewnienia opieki podczas 
jego powrotu z tych zajęć bądź wyjazdu, w miejscu i czasie ustalonym przez Szkołę. 
 

FORMA POWROTU DZIECKA (PODOPIECZNEGO) PO ZAKOŃCZENIU W/W ZAJĘĆ 
Oświadczam, że po zakończeniu w/w zajęć, jeżeli nie odbywają się dalej żadne zajęcia szkolne, moje dziecko 
(podopieczny): 
Wraca do domu samo (nie dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)* 
Zostanie odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych)* 
Zostanie odebrane przez upoważnioną przez nas, znaną Szkole osobę: …………………………………………* 
                                                                                                                     (imię i nazwisko odbierającego) 

 

* - niepotrzebne skreślić 
(konieczne jest wybranie przez Rodzica jednej z  
form powrotu po zakończeniu w/w zajęć) 

           ……………………………………………………………………………… 
            czytelny podpis Rodzica (Opiekuna Prawnego) 
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