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ZAŁĄCZNIK NR 10  

ZGŁOSZENIE DZIECKA 

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

PROWADZONYCH  

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach 

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania opieki w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19, wnioskuję 

o przyjęcie mojego dziecka ………............................................................, klasa ...................  

 

do udziału: 

1) w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  

w Liszkach, ze względu na niemożność pracy zdalnej i konieczność powrotu obydwojga 

rodziców/opiekunów prawnych do pracy. Planowane godziny pobytu dziecka w Szkole  

od ..................... do  ...............................  

lub 

2) w zajęciach opiekuńczych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Liszkach, ze względu na niemożność pracy zdalnej i konieczność powrotu 

obydwojga rodziców/opiekunów prawnych do pracy; planowane godziny pobytu dziecka  

w oddziale przedszkolnym  od  ...................... do   ..............................  

3) zajęciach specjalistycznych: jakich? ……………………………………….…....................  

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

⃞ Oświadczam, że po zakwalifikowaniu dziecka do opieki, dostosuję się do wszystkich 

obowiązujących w szkole zasad i będę ich przestrzegał.  

⃞ Przyjmę do wiadomości wszelkie bieżące informacje na temat podejmowanych decyzji 

dotyczących rozpoczęcia pracy szkoły oraz działalności szkoły w okresie pandemii COVID-

19, które będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub na stronie szkoły. 

⃞ Zobowiązuję się do wypełnienia ankiety o aktualnym stanie zdrowia dziecka i jego rodziny 

przed pierwszym przekazaniem dziecka personelowi Szkoły.  

⃞ Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka podczas pobytu w szkole. 

Imię i nazwisko 
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⃞  Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje Dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy 

chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.  

⃞ Zobowiązuję się odebrać moje dziecko ze szkoły w trybie pilnym po otrzymaniu informacji 

telefonicznej ze Szkoły.  

⃞ Oświadczam, że podany przeze mnie numer telefonu ................................................., jest 

numerem służącym do szybkiej komunikacji w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu 

szkoły z Rodzicami.  

⃞ Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie  

i innych, nie podporządkowując się poleceniom nauczyciela i pracowników szkoły, nie będzie 

mogło korzystać z opieki w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.  

 

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie świetlicowej – do 

ośmiorga dzieci w sali, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając 

kolejność przyjęć, stosuje się następujące kryteria: 

 

 TAK  NIE 

Oboje Rodzice (Rodzic samotnie wychowujący) pracują – wykonują pracę na 

terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia 

pracy z opieką w domu  

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:   

a) w systemie ochrony zdrowia, realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

  

b) w służbach mundurowych, realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

  

 

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

 

…………………………………………. 

miejscowość,  data podpis matki 

podpis ojca 


