
 

 

 

 

Szanowni Rodzice,  

w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia  

w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła 

organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z 

podmiotami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową 

ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców, zatem Rada Rodziców przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie podjęła decyzję o powołaniu Zespołu ds. analizy ofert 

ubezpieczeniowych i wyboru możliwie najlepszego wariantu ubezpieczenia.  

Po weryfikacji nadesłanych ofert (15 ofert, każda po kilka wariantów) – przenalizowano 
szczegółowo wszystkich ponad 40 wariantów i przyznano punkty wg następujących kryteriów: 
- wysokość składka roczna (max 25 punktów) 
- wysokość sumy ubezpieczenia w syt. śmierci dziecka, w tym w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(max 30 punktów) 
- hospitalizacja (za każdy dzień 10 zł/1pkt, max 10 punktów) 
- ukąszenie kleszcza (max. 5 punktów) 
- wyczynowe uprawianie sportów, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych – szkolnych 
i pozaszkolnych (max. 5 punktów) 
- rehabilitacja (za każde 1000 zł/1pkt., pow. 5.000 - 5pkt., max. 5 punktów) 
- wsparcie psychologiczne (za każde 400 zł 1 pkt, max. 5 punktów) 
- korepetycje (za każde 400 zł 1 pkt, max. 5 punktów) 
- leczenie stomatologiczne, odbudowa zęba w wyniku nieszczęśliwego wypadku (max. 5 punktów) 
- dodatkowe propozycje wynikające z oferty (max. 5 punktów) 
 

Po przeanalizowaniu powyższych ofert uznano, iż najlepszą będzie oferta TU AVIVA, 

a z uwagi na stosunek wysokości składki do kompleksowości oferty rekomendujemy 

tzw. wariant III (49zł/osoba). 

Główne atuty oferty: 

 Wypłata od 1-go dnia pobytu w szpitalu, w wyniku choroby i 

nieszczęśliwego wypadku  

 Ochrona podczas uprawiania sportu w szkole i poza nią (np. w klubach 

sportowych)  

 Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej i rehabilitacji oraz kosztów 

leczenia  

 Wypłata świadczenia w przypadku złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz 

pogryzienia przez zwierzęta i ukąszenia przez owady i kleszcze 

 Assistace - szybka pomoc dla dziecka w trudnych sytuacjach po 

wypadku, w tym pokrycie kosztów korepetycji i psychologa 

  

Po wyborze polisy ubezpieczeniowej przez Radę Rodziców każdy z rodziców/ 

opiekunów może samodzielnie w prosty sposób ubezpieczyć swoje dziecko, a 

poprzez grupowe ubezpieczenie korzystamy wszyscy. 

 



 
 

Jeśli zdecydujecie się Państwo jako rodzic, aby Wasze 

dziecko było objęte grupowym ubezpieczeniem w wybranym 

przez nas wariancie, tj. 49 zł/rok  
(tj. ok. 4zł/m-c, przy stawkach w zakładach pracy od ok. 35-50zł/m-c!),  

to prosimy o zwrot wypełnionej deklaracji papierowej TU AVIVA 

z danymi dziecka (i rodzica/opiekuna) najlepiej do Sekretariatu 

szkoły wraz z kwotą 49 złotych w terminie 14 dni od spotkań  

z rodzicami, tj. najpóźniej do 25 września br. (środa). 
 

UWAGA! Każdy kto wypełni taką deklarację otrzyma maila wraz z potwierdzeniem od 

ubezpieczyciela. Jednak, gdyby jakieś zdarzenie nastąpiło przed otrzymaniem maila z 

informacjami to mamy zapewnienie, iż polisa ubezpieczeniowa JUŻ DZIAŁA i możemy z niej 

korzystać od razu od dnia złożenia deklaracji (!).   

 

Dodatkowe możliwości: 

1) Jeśli chcieliby Państwo zdecydować się na wyższy wariant ubezpieczenia istnieje 

możliwość zgłoszenia się poprzez specjalnie dedykowany link dla naszej polisy: 

https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=ER313  

- kod: ER313 

 

2) WAŻNE. Jeśli macie Państwo dziecko poza Szkołą Podstawową nr 1 w Puszczykowie (np. 

rodzeństwo) i nie jesteście Państwo zadowoleni z oferty wynegocjowanej przez tamtejszą 

placówkę (przedszkole, żłobek, szkoła do 22 r. życia) to mamy możliwość doubezpieczenia 

dziecka na warunkach „naszej” polisy: 

https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=ER100  

- kod: ER100  

 

3) Jeśli ze względów ekonomicznych nie mogą Państwo pozwolić sobie na ubezpieczenie 

grupowe prosimy o rozważenie przeznaczenia 300+ lub 500+. Jeśli pomimo tych 

możliwości nie będziecie mogli Państwo przystąpić do ubezpieczenia, a chcieliby Państwo 

ubezpieczyć dziecko, to prosimy o PILNY kontakt z przedstawicielem klasy w Radzie 

Rodziców. Ze swej strony spróbujemy dołożyć starań, aby kilkoro najbardziej 

potrzebujących dzieci mogło z takiej możliwości skorzystać.  

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się Sekretariacie szkoły oraz u przedstawiciela klasy  

w Radzie Rodziców oraz na Librusie. 

 

Zespół ds. analizy ofert ubezpieczeniowych Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Puszczykowie – Kamila Kosińska, Iwona Janicka 
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