WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Świetlica szkolna przeznaczona jest tylko dla uczniów klas I-VIII.
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.
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: ………………………………………………………………………………….…
Uwagi rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka oraz
inne: ……………………………………………………………………….……………………

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (mogą być to tylko osoby pełnoletnie):

I.
a.

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
b.

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
c.
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………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
d.

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
e.

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
II.

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu świetlicy.
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.
1.
2.

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Data……………………………..
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…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 10 w Rumi
Świetlica szkolna spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
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.
4.
Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów
poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy i złożenia jego w terminie
ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
5.
Świetlica wymaga określenia we Wniosku Zgłoszenia przez rodziców/opiekunów osób
upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy (osoby te muszą być pełnoletnie).
6.
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).
7.
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
przed lekcjami lub po lekcjach do świetlicy.
8.
Każde zachowanie nieodpowiednie również zostanie zanotowane celem przekazania
informacji rodzicom/opiekunom bądź wychowawcy.
9.
Wychowawcy/nauczyciele klas 1 w pierwszym semestrze są zobowiązani do zabierania i
odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy. W drugim semestrze uczniowie klas 1
wychodzą na lekcje ze świetlicy samodzielnie (zgodnie z planem lekcji klasy).
10.
Uczniowie klas 2-3 wychodzą na lekcje ze świetlicy samodzielnie (zgodnie z planem lekcji
klasy).
11.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
12.
Dziecko raz odebrane w danym dniu, nie ma możliwości ponownego zapisania się do
świetlicy w tymże dniu.
13.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
14.
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty np. konsole
do gier, telefony kom., zabawki, pieniądze itd.
15.
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.
16.
W przypadku złego samopoczucia dziecka nauczyciel – opiekun grupy informuje o tym
rodzica, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecka ze świetlicy.
1.
2.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY
- Dziecko przed zajęciem miejsca musi zdezynfekować ręce.
- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze.
- Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
- 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.
- Po zabawie przed przekazaniem zabawki kolejnej osobie, zabawki zostają zdezynfekowane.
- Zabawa poza stolikiem może się odbywać po ustaleniu kolejności.
- 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).
POSIŁKI
- Dzieci spożywają posiłki, które przynoszą z domu. Spożywają je o dowolnych porach przy
stolikach, z zachowaniem zalecanej odległości co najmniej 1,5m.
- Przed posiłkiem oraz po posiłku dzieci idą pojedynczo do łazienki umyć ręce.
- W szkole są wyłączone źródełka wody dlatego należy zadbać o zaopatrzenie dzieci w wodę.
- Po każdym spożyciu posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
WYJŚCIE NA DWÓR
- Przejście do szatni, a później na dwór musi odbywać się z zachowaniem 1,5 metra dystansu każdej
osoby.
- Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, będzie możliwe przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
- Po wyjściu na dwór ewentualnie zabrane sprzęty zostają zdezynfekowane, a uczniowie idą
obowiązkowo umyć ręce.

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Data………………………..
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…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

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 szkoły zachowują dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
2 m.
3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem
zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym
przestrzegają wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać
dziecka do szkoły.
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 ze
szkoły.
8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz
zakrywają usta i nos.
9.Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.
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.

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Data………………………….
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……………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam, że moja córka/ mój syn …………………………………………………….
nie miał/a 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 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.
*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 regulaminów 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 danym 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:……………………………………….
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…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*Karta samodzielnego wyjścia dotyczy dzieci, które skończyły 7 lat

Karta samodzielnego wychodzenia ze świetlicy szkolnej
Oświadczamy, iż na naszą wyraźną prośbę oraz naszą pełną odpowiedzialność, nasze dziecko
…......................................................................, urodzone …................................... w roku
/imię i nazwisko dziecka/

/data urodzenia/

2022/23 może samodzielnie wracać do domu ze świetlicy szkolnej.
….....................................
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego
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…........................................
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

