
OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

Niniejsza zgoda jest ważna na okres obowiązywania stałego planu lekcji dla danej klasy w roku 
szkolnym …………                                                                                       

 
Wyrażam zgodę na samodzielne  opuszczenie terenu szkoły po zakończeniu zajęć wyznaczonych 
tygodniowym planem lekcji przez moje Dziecko: 
 
………………………………………………………………………………………………….……ucznia klasy …………………. .  
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie mojego Dziecka po 
opuszczeniu przez nie terenu Szkoły.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dziecko, które opuściło samodzielnie teren szkoły – 
jeśli przez dłuższy czas ( ponad 10 minut )  przebywa w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego 
przed budynkiem szkoły - będzie proszone o powrót na teren szkoły i kontakt z Rodzicami. 
 

Biorąc pod uwagę plan zajęć umieszczony w e-dzienniku oraz podany klasie, wyrażam zgodę na 
samodzielne opuszczenie przez dziecko szkoły ( proszę wskazać dokładnie po której lekcji lub 
określoną godzinę wyjścia ze szkoły , biorąc pod uwagę plan zajęć dziecka ) 
Dzień tygodnia Godzina samodzielnego opuszczenia 

przez dziecko szkoły 
( po lekcji ……., lub godzina …….. ) 

Ewentualne uwagi: 

PONIEDZIAŁEK   

WTOREK   

ŚRODA   

CZWARTEK   

PIĄTEK   

 
 
data …………………………………… czytelny podpis Rodzica …………………………………………………………………. 
 
Niniejsze oświadczenie wypełniają Rodzice, którzy zezwalają Dzieciom na samodzielny powrót do domu. Wiąże się 
to ze zgodą na opuszczenie budynku  szkoły i  jego bezpośredniego sąsiedztwa  ( schody, chodnik, parking, górka ). 
Bardzo proszę nie zezwalać dzieciom na samodzielne opuszczenie szkoły  i  jednoczesne wskazanie miejsca 
oczekiwania na swój przyjazd – np. na górce przed szkołą. Taka sytuacja rodzi wiele zagrożeń – górka to już teren 
osiedla, często odwiedzany przez młodzież z Chabrów, osoby z psami, osoby pod wpływem alkoholu. Sama górka 
jako miejsce zabawy też jest niebezpieczna – dzieci często siedzą na barierkach, zjeżdżają po poręczy, w zimie 
zjeżdżają na sankach w stronę jezdni.  Proszę pamiętać, że samodzielne opuszczenie terenu szkoły przez dziecko 
wiąże się z przejęciem pełnej odpowiedzialności za jego życie i zdrowie przez Rodziców. 
 

Oświadczenie składa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły . 
 
UWAGA: COFNIĘCIE LUB STAŁA ZMIANA ZGODY WYMAGA FORMY 
PISEMNEJ. 
 
JEDNORAZOWĄ ZMIANĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ ZA POMOCĄ E-DZIENNIKA 
WYCHOWAWCY KLASY. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
NASZA SZKOŁA 
Ul. Chabrów 54 
45-222 Opole 

ZGODA NA SAMODZIELNE OPUSZCZENIE TERENU SZKOŁY PO 
ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 


