
ZAŁĄCZNIK 3  
Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych  dotycząca upoważnienia do odbioru dziecka (poniżej  7 roku życia)  

przez osoby niepełnoletnie (powyżej 10 roku życia)  do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie w roku szkolnym 2020/2021 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ...................................................... klasa ....... ze świetlicy szkolnej   

(imię i nazwisko dziecka) codziennie/sporadycznie/jednorazowo*(niepotrzebne skreślić) osobę niepełnoletnią 

(powyżej 10 roku życia)   

..........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa) 

 i oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu. 

Uzasadnienie ....................................................................................................................................................... 
(uzasadnienie decyzji o odbiorze dziecka przez osobę niepełnoletnią) 

 

…………………………………………                     …...............…………………….………  
Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                       Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga! Oświadczenia i deklaracje są ważne na dany rok szkolny.  Rodzice /prawni opiekunowie dziecka mają prawo do zmiany 

decyzji poprzez złożenie nowych oświadczeń lub deklaracji. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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