
.............................................                                                                Olsztyn, dnia....................20.......... r.  

(imię i nazwisko rodzica)  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

-------------------------- 

(klasa)  

WNIOSEK O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. SYBIRAKÓW 

W OLSZTYNIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

Wnioskuję do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie o objęcie 

mojego dziecka opieką w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy 

od dnia  20 grudnia w następujących dniach i godzinach oraz informację, że dziecko będzie jadło 

obiad:           ( proszę wpisać tak/nie) 

Poniedziałek 20 12 2021  od: …........................do: …........................   obiad    ………………….. 

Wtorek 21 12 2021 od: …............................do: …............................  obiad ……………. 

Środa 22 12  2021 od: …............................do: …...............................  obiad …………. 

Poniedziałek 03 01 2022 od: ….…........................do: …......................... obiad …………. 

Wtorek 04 01 2022  od: ….............................do: …............................  obiad …………….. 

Środa 05 01 2022   od: ….............................do: …............................ obiad …………………. 

Piątek 07 01 2022  od: ….............................do: …............................ obiad ………………… 

 

Ponadto szkoła na wniosek rodziców organizuje zajęcia opiekuńcze w przerwie świątecznej dla dzieci 

rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki w tym czasie. W celu optymalnej organizacji pracy 

świetlicy w tym czasie proszę o podanie dni i godzin, w których taka opieka jest niezbędna. 

Czwartek 23 12 2021  od: …........................do: …........................   obiad    ………………….. 

Piątek 24 12 2021 od: …...............do: ….........( nie dłużej niż do 14:00)  obiad (nie będzie wydawany) 

Poniedziałek 27 12  2021 od: …............................do: …...............................  obiad …………. 

Wtorek 28 12 2021 od: ….…........................do: …......................... obiad …………. 

Środa 29 12 2021  od: ….............................do: …............................  obiad …………….. 

Czwartek 30 12 2021  od: …........................do: …........................   obiad    ………………….. 

Piątek 31 12 2021 od: …...............do: ….........( nie dłużej niż do 14:00)  obiad (nie będzie wydawany) 

Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych 

 i zobowiązuję się do ich respektowania.  

Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.  

Numery telefonów niezbędnych do szybkiej komunikacji: 

Mama/opiekun prawny: …................................................. 

Tata/ opiekun prawny: ….................................................. 

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

(czytelny podpis rodziców) 


