
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. P. KOJZARA W 

MNICHU 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19, wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka 

 

Imię i nazwisko dziecka ………..................................................…...................., klasa ......................................... 

 

1. Oświadczam, że po zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy, dostosuję się do wszystkich obowiązujących 

w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa i będę ich przestrzegał.*                                                   TAK    NIE 

2. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie bieżące informacje na temat podejmowanych decyzji dotyczących 

rozpoczęcia pracy świetlicy oraz jej działalności w okresie pandemii COVID-19 zamieszane będą na stronie 

internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Mobi.                                                                TAK    NIE 

3.  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, w przypadku wystąpienia podczas pobytu 

w świetlicy objawów chorobowych.*                                                                                                         TAK    NIE 

5. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy chorobowe, 

zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.*                                                                             TAK    NIE 

6. Zobowiązuję się odebrać moje dziecko ze świetlicy w trybie pilnym po otrzymaniu informacji 

telefonicznej ze  szkoły.*                                                                                                                               TAK    NIE 

7. Oświadczam, że podany przeze mnie numer telefonu ................................................................................, 

jest numerem służącym do szybkiej komunikacji w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu szkoły 

z r odzicami.*                                                                                                                                                  TAK     NIE 

8. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych nie 

podporządkowując się poleceniom nauczyciela i pracowników szkoły, nie będzie mogło korzystać ze 

świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.*                            TAK     NIE 

*wybranie odpowiedzi NIE uniemożliwi zakwalifikowanie dziecka do świetlicy. 

 

Mnich, dnia...................................................... 

 

Podpisy obojga rodziców   1.……………………………….........…… 2. ….……………….........................…………………………. 

 

 



Organizacja pracy świetlicy w okresie pandemii.  

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one rozmieszczone 

są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

3.  W pomieszczeniu wykorzystanym na zajęcia świetlicowe zostały wywieszone instrukcje z zasadami 

zachowania higieny. 

4. Sala świetlicowa  jest myta i dezynfekowana przynajmniej raz dziennie. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt 

uczniów ze sobą. 

6. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

8. Gry i inne przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

9. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. 

10. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom: 

a. jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone, 

b. instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 

c. zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust. 

11. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad zachowania dystansu w grupie. 

12. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi.   

13.  Uczniowie nie wnoszą na teren świetlicy własnych zabawek, gier i innych rzeczy, poza przyborami 

szkolnymi. 

14. W przypadku zaobserwowania objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w 

szczególności gorączki, kaszlu, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie 

powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

15. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie 

środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

16. Opiekunowie odprowadzają dzieci do świetlicy i odbierają je wejściem od strony ul. Krótkiej.  

17. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego 

opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych. 

18. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez 

rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy. 

19. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

20. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko 

świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, 

jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy (z zastrzeżeniem pkt 21) 

21. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w 

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

22. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane 

przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.  

23. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest 

pisemne upoważnienie. 

24. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają 

zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu 

- jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu. 

25. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: 

imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica 

(opiekuna). 

26. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej 

rozmowy, kontaktów przez Mobi- dziennik,  telefonicznych, pisemnej informacji lub informacji 

przekazanej za pośrednictwem wychowawcy. 


