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Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Jana Pawła II  

w Sulęcinie 

 

 
Oświadczenie 

o zamiarze korzystania dziecka z opieki świetlicowej dla klas 1-3 

w okresie ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły 

 
 

W oparciu o par.  2 ust.2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

wnioskuję o wznowienie opieki szkolnej dla dziecka: 

  

........................................................................................ z klasy ………… od dnia ………………………   

 

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. W okresie od 25 maja do 05 czerwca szkoła prowadzi dla zainteresowanych uczniów klas 1-3 

wyłącznie działalność opiekuńczą (opieka świetlicowa) 

2. W okresie pandemii pełnienie opieki szkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem wymagań, 

zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna (szczegóły 

na odwrocie) 

3. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o 

nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych (w związku z przedłużeniem maksymalnie 

do 14.06 dostępności dodatkowej opieki nad dzieckiem zdrowym) 

 
Oświadczam, że we wnioskowanym okresie nie mogę sprawować opieki na dzieckiem w związku z 

pełnieniem pracy zawodowej i nie ma możliwości sprawowania opieki przez innego członka wspólnego 

gospodarstwa domowego. 

 

(ZGODA WYMAGANA) 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka (termometr bezdotykowy) w momencie wejścia do 

przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia. 

 

 

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

Podpisy obu rodziców/opiekunów prawnych 

  



Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III w SP1 Sulęcin: 

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w szkole.  

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice złożyli deklarację podpisaną przez oboje 
rodziców/opiekunów prawnych. 

 W ramach zajęć świetlicowych szkoła nie organizuje zdalnego nauczania – materiały dydaktyczne przesłane 
przez nauczycieli EWS należy zrealizować we własnym zakresie. 

 Ze względu na powierzchnię pomieszczeń (minimum 4 m2 na osobę), w jednej grupie świetlicowej może 
przebywać do 1o uczniów.  

 W zależności od liczby deklaracji grupy mogą być mieszane (z różnych klas).  

 Skład grupy pozostaje stały – nie ma możliwości przenoszenia dziecka między grupami. 

 Opiekę w grupie prowadzą nauczyciele świetlicy i inni pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń i zabawy wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie możliwości, także w czasie zajęć. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku lub na sali). 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ani zabawek. 

 Decyzja o uruchomieniu obiadów szkolnych zostanie podjęta po analizie liczby deklaracji (dotyczy uczniów 
korzystających wcześniej z dożywiania). 

 Dzieci przyprowadzamy i odbieramy wyłącznie przez wejście dla klas I-III (boczne drzwi). 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy schodach na parterze) z 
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym 
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa (rodzic i dziecko), 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.  

 W czasie zajęć świetlicowych uczniowie nie korzystają z maseczek, o ile nie mają takiej potrzeby. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną oraz nie zamieszkujący w miejscu objętym kwarantanną lub izolacją. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, wyłącznie z listy upoważnień. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby szkoła izoluje je w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 


