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Wniosek do świetlicy szkolnej w nauczaniu zdalnym w godzinach od 

6.45-16.45 dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio 

zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.  

rok szkolny 2020/2021 

 

1. Nazwisko i imię dziecka: 

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

2. Klasa, do której uczęszcza dziecko:…………………………………………………. 

 

3. Proszę zadeklarować dni i godziny, w jakich potrzebowałby Pan/Pani zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych dla swojego dziecka oraz kto będzie odbierał 

dziecko ze świetlicy w dniach 22.03-9.04.2021 /proszę podać godziny pobytu 

dziecka w świetlicy/:  

Poniedziałek 

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

................................................................................................................................ 

Wtorek 

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

................................................................................................................................ 

Środa 

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

................................................................................................................................ 

Czwartek 

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

................................................................................................................................ 

Piątek 

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

................................................................................................................................ 

4. Proszę podać  aktualne  telefony kontaktowe:  

mama/opiekun…………………………………………………………………………….............. 

tata/opiekun............................................................................................................ 
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5. Miejsce pracy: 

mama/opiekun………………………………………………………………………………………

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

tata/opiekun:…………………………………………………………………………………………

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

6. Czy dziecko będzie miało wykupione obiady:                Tak / Nie  

                 

OŚWIADCZAM, ŻE SPEŁNIAM W/W WARUNEK ZWIĄZANY Z COVID-19 

........................................................ 
data                                      

 

……………………………………………………………. 

                                                                                                            

…………………………………………………………….. 
                                                                              Podpisy rodziców/prawnych opiekunów  

 

 

* Wypełnione wnioski przesyłamy na sekretariat@sp2poznan.pl  

* Wniosek należy przesłać do dnia 20.03.21r. – w przypadku zapewnienia opieki dziecku  

od 22.03.2021/poniedziałku/ 

* pobyt w świetlicy odbywa się zgodnie z reżimem sanitarnym, grupa może liczyć do 12 osób/1N 

 

 

 

 

Zalecenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli w świetlicy szkolnej 

1. Uczniowie do szkoły wchodzą samodzielnie. 

2. W przedsionku dezynfekują ręce. 

3. Podchodzą do osoby stojącej przy portierni, gdzie wykonany jest pomiar 

temperatury. 

4. Następnie uczeń przechodzi do szatni zdejmuje wierzchnie ubranie, zmienia 

obuwie i udaje się do sali 113-obok świetlicy. 

5.  Przy wejściu do sali dezynfekuje ręce, podchodzi do Pani podaje imię i 

nazwisko klasę i siada przy wyznaczonym przez nauczyciela stoliku. 

6. Każdy uczeń ma swój osobny stolik, na którym znajdują się tylko jego rzeczy: 

np. przybory szkolne/piórnik, zeszyty, książeczki/, napój do picia, 

śniadaniówka. 

7. Wszystkie rzeczy przyniesione przez ucznia muszą być podpisane. 

8. Przed, w trakcie i po powrocie z boiska szkolnego, uczniowie muszą 

wykonywać polecenia nauczyciela. 
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9. Kiedy uczeń wychodzi do domu, samodzielnie schodzi do szatni, ubiera się i 

wychodzi ze szkoły. 

10. Każdy uczeń bezwzględnie musi zgłosić chęć wyjścia do toalety, złe 

samopoczucie. 

11. Czego nie wolno: 

 Przynosić pluszowych zabawek 

 Przytulać się do innych uczniów, nauczycieli, całować, pluć, drapać, 

itp. 

 Jeść i pić cudzych posiłków, cukierków, itp. 

 Zostawiać swoich rzeczy na następny dzień, wszystko zostanie 

wyrzucone lub będzie musiało przejść kwarantannę. 

 Wynosić ze szkoły rzeczy należących do szkoły. 

12. Proszę zaopatrzyć dzieci w: 

 Maseczkę, rękawiczki, w razie potrzeby dziecko może założyć 

 Jednorazowe chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane 

 Przyniesione posiłki szczególnie obiadowe muszą być w pojemnikach 

jednorazowych, własne sztućce jednorazowe 

Bardzo prosimy o rozmowę z Państwa dziećmi zapoznanie ich z podanymi w skrócie 

zasadami. W trosce o dzieci, rodziców, pracowników szkoły musimy zapewnić 

maksimum bezpieczeństwa. 

W tym trudnym czasie to nauczyciel wychowawca ustala zasady, czuwa nad 

szczególnym bezpieczeństwem Państwa dzieci i to nauczyciel prowadzący zajęcia 

decyduje kiedy, jak i gdzie dzieci spędzają czas w szkole. 

Jeżeli uczniowie nie będą przestrzegać wprowadzonych procedur zmuszeni 

będziemy do odmowy dalszego udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych. 

                                                  Oświadczam, że akceptuję w/w regulamin:                 

.......................................................   
data 

 

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

                                                                                                            

…………………………………………………………….. 

                                                                               podpisy rodziców/prawnych opiekunów  

 

                                                                       


