
 

  

 

 

 

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

             

       Dyrektor 

        Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 

        w Józefosławiu 

         
       

Oświadczenie 

o zamiarze korzystania dziecka z dyżuru opiekuńczego dnia 04. 06 2021  r.  

w godzinach 8.00-17.00 a także akceptacji warunków korzystania z zajęć opiekuńczych             

w szkole w okresie epidemii. Oświadczenie składamy w formie papierowej lub na adres 

recepcja@jozefoslaw.edu.pl w recepcji szkoły do dnia 24.05.2021 r.    

 Wnioskuję o opiekę szkolną  dla: 

 
Imię i nazwisko dziecka Klasa  

  

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu matki dziecka (prawnego opiekuna) ……………………….. 

Numer telefonu ojca dziecka (prawnego opiekuna)…………………………. 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć opiekuńczych: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  Podpis osoby upoważnionej  

  

  

  

  

 

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

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: 

Data Termin złożenia 

deklaracji  

Ostateczna 

godzina 

złożenia 

deklaracji  

Obecność 

w szkole 

Obiad  Godziny 

pobytu 

Potwierdzenie podpisem 

rodzica 

Tak  

  

Tak  Nie  

04.06.2021 r.  24.05.2021 r.  12.00      

 

mailto:recepcja@jozefoslaw.edu.pl


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 ...25.05.2021 r.  

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 w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów.    

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 wykupienia obiadów dla dziecka zapewnionych przez szkołę. 

(Stołówki w szkołach będą funkcjonowały – jednak istnieje prawdopodobieństwo podniesienia dziennej stawki za wyżywienie 

na czas trwania zajęć opiekuńczych, w związku z mniejszą ilością zamawianych produktów) 

Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania obiadów w przypadku zbyt małej ilości chętnych na skorzystanie z posiłku 

(minimum 10 osób) 

 

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

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) 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………… uczęszcza do świetlicy szkolnej. 

                                (imię i nazwisko dziecka) 

Osoby wskazane w deklaracji zapisu są upoważnione do odbioru mojego dziecka ze szkoły.  

Upoważniam/ nie upoważniam …………………………………………………i do samodzielnego powrotu ze szkoły  

                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

o godzinie …………………………… . 

……………………………………………………. 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

                                                           

 

                                                           
1 Niewłaściwe skreśl. 

 


