
OŚWIADCZENIE  
O MIEJSCU POBYTU I SPOSOBIE POWROTU ZE SZKOŁY 

DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT 
 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka: 

 

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

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

oświadczają, że  dziecko: 

…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

uczeń/uczennica  klasy…………..w roku szkolnym 2019/2020 

Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych (właściwe podkreślić): 

 

1) przebywa w świetlicy szkolnej  

 

2) samodzielnie wraca do domu 

 

Pouczenie: 
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze działając z poszanowaniem sposobów 

wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość 

samodzielnego powrotu ze szkoły dziecka, które ukończyło 7 lat. W przypadku wyrażenia woli 

dotyczącej  samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.  

W przypadku wystąpienia różnych okoliczności (np. złe samopoczucie, zły   stan zdrowia 

ucznia)   obawy pracowników, że samodzielny powrót ze szkoły może stanowić zagrożenie dla 

jego zdrowia lub bezpieczeństwa, dyrektor szkoły zastrzega możliwość wzywania 

rodziców/prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły. 

 

       

Zielona Góra, dnia……………………                            …………….………… 

                                                                                
podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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