
  

                Załącznik nr 1 do   

Procedury Organizacji zajęć opiekuńczych  

 ................................................................   
imię i nazwisko rodziców składających oświadczenie  

                            

               Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                Im. Janusza Korczaka w Józefosławiu  

  

Oświadczenie  

o zamiarze korzystania dziecka ze szkoły w okresie epidemii w terminie ……………………  2020r. a także 

akceptacji, warunków korzystania z zajęć opiekuńczych w szkole w okresie epidemii. Wnioskuję o  

wznowienie opieki szkolnej dla  

  

........................................................................................  …………….. 
                    mię i nazwisko dziecka                                                                                        klasa                                                             

  

Oświadczamy, że nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu. Wykonujemy pracę  

zawodową  realizując  zadania  związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem   

i zwalczaniem COVID-19- zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz nie posiadamy 

uprawnień do dodatku opiekuńczego na dziecko.  

*Matka dziecka( prawna opiekunka)  *Ojciec dziecka ( prawny opiekun)   

w systemie ochrony zdrowia  w systemie ochrony zdrowia  

w służbach mundurowych  w służbach mundurowych  

*zakreślić właściwe  

Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka i ograniczeń pobytu dziecka w szkole w okresie epidemii oraz 

zobowiązuję się  do  bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania szkoły w tym okresie. Przyjmuję  

niżej wymienione zasady korzystania z opieki szkolnej:  

1. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńcze, u którego stwierdzi objawy 

chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie może korzystać z zajęć opiekuńczych w szkole.  

3. Upoważnienia do przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły osoby z objawami choroby, przebywającej 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie mają zastosowania.   

4. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane w innym 

pomieszczeniu od innych dzieci do czasu niezwłocznego odebrania przez rodziców.  

5. Dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek etc ...  

6. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

7. Rodzic wraz z dzieckiem wchodzi na teren szkoły w maseczce lub osłonie zabezpieczającej usta i nos.  

  

  

8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka.                        
(Nie wyrażenie zgody na mierzenie temperatury u dziecka skutkuje nie przyjęciem na zajęcia opiekuńcze.)  

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z Szkoły zobowiązani są do 

przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad i procedur obowiązujących na terenie placówki.   



10. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad  i procedur, 

Dyrektor podejmuje decyzje o zaprzestaniu świadczenia zajęć opiekuńczych dla danego dziecka i 

niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców.  

  

  
  
  
  

 .................................      ..............................................................................  
 Data                 Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie   

  

Deklaruję / nie deklaruję2 chęć korzystania ze szkolnych obiadów przez moje dziecko (stawka dzienna  

będzie pobierana z wcześniej wniesionych opłat). 

Koszt jednostkowy obiadu wynosi 5 zł.  

  

  

  

  

  

 .................................      ..............................................................................  
 Data                 Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie   

  

   

   

W okresie epidemii pełnienie opieki szkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)  

                                                           
1 Niewłaściwe skreśl. 
  
22 Niewłaściwe skreśl.  

  


