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       Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
Z Oddziałami Dwujęzycznymi 
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Oświadczenie 
o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  

w świetlicy szkolnej w okresie epidemii 
W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej 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 znam warunki korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  
w okresie epidemii i  wnioskuje o wznowienie opieki świetlicowej dla 

 

........................................................................................ 
Imię i Nazwisko dziecka 

 
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku, placówka może 
organizować opiekę w okresie epidemii dla dzieci obojga rodziców pracujących, w a w 
pierwszej kolejności tych, z których przynajmniej jedno z rodziców wykonuje pracę zawodową 
realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Proszę o wpisanie informacji, który z rodziców spełnia wyżej wymienione kryterium i 
wskazanie które kryterium. 
 

*Matka dziecka( prawna opiekunka) *Ojciec dziecka ( prawny opiekun)  
w systemie ochrony zdrowia w systemie ochrony zdrowia 
w służbach mundurowych w służbach mundurowych 
w handlu w handlu 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

*zakreślić właściwe 
 
Oświadczam, że informacje dotyczące kryterium zatrudnienia zawarte w tabeli powyżej, są 
zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia  
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Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka zakażenia Covid-19 i ograniczeń pobytu dziecka  
w szkole w okresie epidemii oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad 
funkcjonowania szkoły w tym okresie. Przyjmuję niżej wymienione zasad korzystania z opieki 
świetlicowej: 
1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem  

u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę.  
2. Dziecko, które mieszka w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych nie może korzystać z zajęć opiekuńczych w szkole. 
3. Nie można upoważniać do przyprowadzania i odbioru dziecka osoby z objawami choroby, 

przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
4. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane 

od innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców. 
5. W przypadku wystąpienia u dziecka (korzystającego z zajęć opiekuńczych w świetlicy 

szkolnej w okresie epidemii) - po godzinach pracy szkoły, niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w 
Opalenicy. 

6. Dziecko nie może przynosić do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 
7. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka, odbywa się w maseczce ochronnej lub osłonie 

zabezpieczającej usta i nos do momentu wejścia do szkoły. 
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na terenie 
posesji, w obiekcie w tym w szczególności: 

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym 
czasie w jego otoczeniu, 

2) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu 
3)  korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych 
4) stosowania się do zaleceń personelu szkoły w zakresie liczebności osób 

równocześnie przebywającej we wspólnej przestrzeni szkoły. 
5) rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać ze szkoły  

dziecko z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez pracownika szkoły. 
6) mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z mają obowiązek bezwzględnie 
przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
placówki.  
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Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców Proszę o wyrażenie 
swojego stanowiska. 
Wyrażam zgodę1  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych. 
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W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych należy 
zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 
 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 
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1	W	przypadku	niewyrażenia	zgody	dziecko	nie	może	uczestniczyć	w	zajęciach	opiekuńczych	w	oddziale	
przedszkolnym.	
	


