
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora S10 w Rumi z dn.09.11.2020 
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 10 w Rumi  

 
 

Podstawa prawna: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  EDUKACJI  I  NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

3. Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej. 

 
 

ZASADY OGÓLNE  

1. Świetlica szkolna spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze. 

2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w 

godzinach 6:30 – 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.  

3. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do świetlicy przyjmowani są 

uczniowie SP10, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują. 

4. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny 

pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów.  

6. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu 

dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala.  

7. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 

8. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej  

i stałej sali. 

9. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

10. Cały czas dzieci obecne w świetlicy oraz ich opiekunowie zachowują dystans 

wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. 

12. Każdy siada do osobnego stolika. 

13. Codziennie dzieci przychodzą do świetlicy w czystym ubraniu. 

14. Dzieci niezwłocznie zgłaszają opiekunowi jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. 

15. Dzieci nie muszą mieć w świetlicy ubranej maseczki. 



16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Sala wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także częściej. 

18. Będzie przeprowadzana bieżąca dezynfekcja toalet. 

19. Podczas pobytu dziecka w świetlicy będzie odbywał się pomiar temperatury. 

20. Prosimy pilnować, by osoby odbierające dziecko ze świetlicy było upoważnione w 

dokumentach świetlicy do odbioru.  

21. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia  Dziecka Do Świetlicy 

i złożenia jej w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

22. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna złożona z 

nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 

23. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze pod opieką 

jednego wychowawcy. 

24. Świetlica wymaga określenia we Wniosku Zgłoszenia przez rodziców/opiekunów 

sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko.  

25. Po zakończeniu zajęć świetlicowych, w razie nieodebrania ucznia do godziny 17.00 

oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami dziecko zostaje przekazane pod 

opiekę policji(Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz.109 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69). 

26. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach. Nie podlega opiece 

wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz.6.30 i po godz.17.00 oraz 

dziecko , które nie zgłosiło się po lekcjach do świetlicy. 

27. Każde zachowanie nieodpowiednie również zostanie zanotowane celem przekazania 

informacji rodzicom/opiekunom bądź wychowawcy. 

28. Wychowawcy klas, nauczyciele i osoby prowadzące zajęcia dodatkowe  zobowiązani 

są do zabierania i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy lub podczas 

przerwy dziecko samo przychodzi do świetlicy. 

29. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci. 

30. Dziecko raz odebrane w danym dniu, nie ma możliwości ponownego zapisania się 

do świetlicy w tymże dniu. 

31. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

32. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty np. 

konsole do gier, telefony kom., zabawki, pieniądze itd. 

33. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do: 

- zgłaszania swojego przyjścia,  

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

- zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji, 

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, według planowanego rozkładu 

dnia i sugestii nauczyciela, 

- przestrzegania dyscypliny, 

- dbania o czystość i porządek, szanowania gier, przyborów i zabawek, 

- zgłaszania swojego wyjścia do domu. 

34. W przypadku złego samopoczucia dziecka nauczyciel – opiekun grupy informuje o tym 

rodzica, który  ma obowiązek niezwłocznie odebrać  dziecka ze świetlicy.  

35.   Dziecko przed zajęciem miejsca musi zdezynfekować  ręce.  

36. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

37 .Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 



od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

38. Z sali, w której przebywa grupa dzieci, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, itp.), 

zabawki wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

Dzieci nie mogą wymieniać się zabawkami. Po zabawie przed przekazaniem zabawki kolejnej 

osobie zabawki zostają zdezynfekowane. 

39 .Zabawa poza stolikiem może się odbywać po ustaleniu kolejności. 

40. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy własnych zabawek. 

41. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

42. Dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają 

istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

w świetlicy i innych salach, 

- w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek 

osłony ust i nosa. 

43. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

44.  Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 

powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). 

45. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

 

PRZYJŚCIE DO ŚWIETLICY 

1. Po zapisie obecności w dzienniku osoba siada do osobnego stolika, który będzie jego 

stałym miejscem podczas codziennego pobytu. 

2. Krzesło będzie opisane imieniem dziecka. 

3. Plecak powinien znajdować się przy stoliku dziecka. 

 

AKTYWNOŚCI W ŚWIETLICY 

1. Z sali, w której przebywa grupa dzieci, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, itp.), zabawki wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone 

lub dezynfekowane. 

2. Dzieci nie mogą wymieniać się zabawkami. Po zabawie przed przekazaniem zabawki 

kolejnej osobie zabawki zostają zdezynfekowane. 

3. Zabawa poza stolikiem może się odbywać po ustaleniu kolejności.  

4. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy własnych zabawek. 



5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

POSIŁKI 

1. Dzieci spożywają posiłki, które przynoszą z domu. Spożywają je o wyznaczonych 

porach przy osobnych stolikach, z zachowaniem zalecanej odległości conajmniej 

1,5m. Przed posiłkiem oraz po posiłku dzieci idą pojedynczo do łazienki umyć ręce.  

2. Wyłączone są źródełka wody. 

3. Po każdym spożyciu posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 

4. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których 

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. 

Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu i 

nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, 

gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą 

spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

 

WYJŚCIE NA DWÓR 

1. Przejście do szatni, a później na dwór musi odbywać się z zachowaniem 1,5 metra 

dystansu każdej osoby.  

2. Ogranicza się organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych 

przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu 

społecznego. Dzieci mogą przebywać na boisku szkolnym i spędzać czas na zabawie 

indywidualnej. 

3. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, będzie możliwe przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

4. Po wyjściu na dwór ewentualnie zabrane sprzęty zostają zdezyfekowane, a uczniowie 

idą obowiązkowo umyć ręce. 

5. W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły, należy 

zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów 

oraz sprzętów należących do szkoły. 

 

 

 
 
                                                                                                             …………………………………………… 
                                                                   Czytelny podpis rodziców/ opiekunów 
 
 
 
 
 
 



 
WNIOSEK  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICy 

 

Świetlica szkolna przeznaczona jest tylko dla uczniów SP10 

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Do świetlicy 

przyjmowani są uczniowie klas I-III i IV-VIII, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują. 

 Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 17.00. 

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

 

Data i miejsce urodzenia   …………………………….. ……… …  Pesel ……………………  

Nazwisko i imiona rodziców: 

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

Adres zamieszkania dziecka: 

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

Telefony kontaktowe: 

Mama:........................................................................................................................ .................. 

Tata:................................................................................. ............................................................ 

Inne: ……………………………………………………………………………………………. 

 

I. Uwagi rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka oraz inne: ............... 

        ……………………………………………………………………………………………………… 

II. Oświadczenie o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

1. Dziecko ze świetlicy odbierane będzie o godz. ……………… 

2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

e) ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

III. Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu świetlicy. 

2. W razie wszelkich zmian dotyczących powrotu dziecka, odbioru go ze szkoły lub innych poinformuję 

wychowawców świetlicy pisemnie. 

3. Jestem świadom, że dziecko może przybywać w świetlicy szkolnej, tylko do godz. 17.00, po tej 

godzinie świetlica nie zapewnia dziecku opieki. W razie braku kontaktu ze strony rodzica dziecko może 

zostać przekazane policji. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej 

terenie, w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i 

wychowawców. 

5. Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zapisu. 

 



 …………………                                                                        …………………………………………… 

     Podpis dziecka                                    Czytelny podpis rodziców/ opiekunów 

 
 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rumi ,84-230 . Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez przedstawiciela ustawowego dziecka upoważnienia i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE. 
 
 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek  

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.  

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.  

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 
odebrania dziecka z podmiotu.  

8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.  

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.  

Art. 54. Kodeks Wykroczeń  

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega 

karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  
Art. 116. Kodeks Wykroczeń § 1. Kto, wiedząc o tym, że:  

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,  

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,  

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów 

zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych 

wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.  
 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta 

zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.  
 

Art. 161. Kodeks Karny 

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża 
bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

Art. 165. Kodeks Karny  
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:  
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,  

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub 
też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,  

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, 
światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego 
uchylenia,  

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych 
informatycznych,  

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  



1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub 

zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.  

2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb 
państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.  

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).  
 

…………………………………………………………………………….  

Podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY 

 

 

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w 
czasie trwania stanu epidemicznego .  

 

 
Oświadczamy że pracujemy czynnie /nie pracuję. 

 

 

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się 

odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu karnego.  

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

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………. 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, 

nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia*). 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do świetlicy w 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie 

placówki może dojść do zakażenia Covid – 19 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie 

sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostanie zamknięta do odwołania, a 

wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 



- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona 

w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Dyrektora SP 10 w 

Rumi będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy 

węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: 

przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki (max.20 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję 

do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 

wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19. 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.  

………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Data:………………………………………. 

 


