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  imię i nazwisko rodziców składających oświadczenie

              Pani Dyrektor Ewa Wołynkiewicz

Oświadczenie
o zamiarze korzystania dziecka ze świetlicy w okresie zawieszenia zajęć 

w terminach od 20.12 do 22.12.2021r.; od 03.01 do 5.01.2022r. oraz 07.01.2021r.
a także akceptacji warunków korzystania z opieki świetlicy

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

imię 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.

Dziecko będzie korzystało z obiadów
Należy wpisać Tak lub Nie

Oświadczam,  że  jestem  świadoma/y  ryzyka  i  ograniczeń  pobytu  dziecka  w  świetlicy  w  okresie
epidemii  oraz  zobowiązuję  się  do bezwzględnego przestrzegania  zasad funkcjonowania  świetlicy  
w tym okresie. Przyjmuję  niżej wymienione zasady korzystania z opieki świetlicy:
1. Świetlica zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach 7.00-17.00.
2. Wychowawcy umożliwiają  dziecku  udział  w zajęciach online  na terenie  szkoły,  dziecko  musi

posiadać książki i zeszyty.
3. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do świetlicy na zajęcia opiekuńcze, u którego

stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
4. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji  w  warunkach

domowych nie może korzystać z opieki świetlicy.
5. Upoważnienia do przyprowadzania i  odbioru dziecka ze świetlicy osoby z objawami choroby,

przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie mają zastosowania. 
6. Dziecko u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe musi niezwłocznie być

odebrane przez rodziców zgodnie z obowiązującymi w szkole Procedurami Covid 19.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/ze świetlicy zobowiązani są do

przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad i procedur obowiązujących na terenie placówki.
Obowiązuje  ZAKAZ  WEJŚCIA  DO  SZKOŁY,  poza  wejściem  do  przedsionka  i  zgłoszeniem
woźnej/dozorcy chęci odbioru dziecka.

8. 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.
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Data                                                                           Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie 


