
  

 

Stowarzyszenie 
SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
Placówka Wsparcia Dziennego  

 

Tel. : 797 170 805  
Ul Dzieci Zamojszczyzny 37A 
08-110 Siedlce 

Oświadczenie rodziców o uczestnictwie i sposobie odbioru dziecka  

z Placówki Wsparcia Dziennego „Radość” prowadzonej w ramach Programu 

Umacniania Rodziny SOS Rodzinie Siedlce Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce” 

w Polsce 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Adres 

zamieszkania 

Telefon kontaktowy 

1.     

2     

3     

4     

5     

 

 

Oświadczam, że moje dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 

w PWD „Radość” w Woli Wodyńskiej.  

 

Informujemy: 

1. Świetlica czynna jest  we wtorki i środy w godzinach od 13.00 do 17.00 

2. Dla dzieci młodszych (kl. I-III) zajęcia odbywają się w godz. 13.00- 15.00 

3. Dla dzieci starszych zajęcia odbywają się w godz.  15.00-17.00 

4. W przypadku dodatkowych zajęć (sportowe, teatralne, taneczne) dziecko 

będzie znajdowało się pod opieką instruktora. Zajęcia te mogą odbywać się 

w godzinach innych niż godziny funkcjonowania świetlicy. 

5. W przypadku wycieczek (na których liczba miejsc jest ograniczona)  zajęcia 

mogą zostać odwołane, o czym rodzice zostaną poinformowani- informacją 

na drzwiach świetlicy). 

6. Dziecko ma obowiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie 

pobytu w świetlicy. 

7. Wychowawca nie jest odpowiedzialny za dziecko, które nie zgłosi się do 

świetlicy lub bez zgłoszenia wychowawcy opuści ją. 

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania świetlicy. 

9. Placówka Wsparcia Dziennego „Radość” funkcjonuje w dniach wolnych od 

nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem feryjnym. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Stowarzyszenie 
SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
Placówka Wsparcia Dziennego  

 

Tel. : 797 170 805  
Ul Dzieci Zamojszczyzny 37A 
08-110 Siedlce 

Oświadczam, że dziecko może samodzielnie wracać z zajęć do domu. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka, w przypadku kiedy rodzic nie wyrazi 

zgody na samodzielny powrót dziecka.  

 

Imię i nazwisko pokrewieństwo Adres zamieszkania Telefon  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka: 

1. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót 

dziecka ze świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i 

zdrowie. 

2. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka przebywającego pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego 

odbioru. 

3. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach 

dotyczących pobytu i zachowania dziecka. 

4. Dziecko ma obowiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie pobytu 

w świetlicy. 

5. Wychowawca nie jest odpowiedzialny za dziecko, które samodzielnie opuściło 

świetlice, bez zgłoszenia wychowawcy. 

6. Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ewentualnych szkód umyślnie 

wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie pobytu na świetlicy.  

7. Wyrażam zgodę na stworzenie dokumentacji dziecka oraz dokumentacji 

fotograficznej, w tym także tej na potrzeby mediów. 

 

 

………………………………………………………………… 

Data, podpis rodziców /opiekunów prawnych  

 


