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Deklaracja Woli Rodziców 

w związku z organizacją od 25 maja 2020 r.  
zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  

dla uczniów klasy I – III szkoły podstawowej   
w trakcie trwania epidemii COVID-19 

 

 
……………………………………………………………………               ……………… 

Imię i nazwisko dziecka                                                                        klasa 

 
W odniesieniu do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla szkół, czy deklarują Państwo 
chęć udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi 
organizowanymi na terenie szkoły od 25 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.: 
 

TAK        /       NIE 
(proszę zakreślić właściwe) 

 

  Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby uczniów w grupie – do 12 uczniów oraz uwzględniając 
zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas zajęć organizowanych w szkole w trakcie trwania epidemii COVID-19, 
stosuje się następujące procedury: 

 

1. Rodzic zgłasza do Dyrektora Szkoły drogą elektroniczną zgodę na udział dziecka                                        
w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi organizowanymi     
w szkole w okresie pandemii. 

2. Ze strony internetowej szkoły https://spnawojowa.edupage.org/ Rodzice pobierają 
deklarację chęci udziału dziecka w zajęciach. 

3. Rodzice zapoznają się z otrzymanymi dokumentami, podpisują je i ich zdjęcie lub scan 
przesyłają na adres spnawojowa@wp.pl, wpisując w tytule wiadomości „Zajęcia kl. I-III”. 

4. Wypełnioną deklarację Rodzice zobowiązani są do przesłania najpóźniej do piątku 22 maja 
2020 r., do godz. 12:00. 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH  
 

 

Warunki przyjęcia dziecka……………………………………………………….…………………………..                      
                                                              (imię i nazwisko dziecka) 
 

do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze w czasie pandemii 
koronawirusa, opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia                      
4 maja 2020 r., Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Organem 
Prowadzącym. 
 

Szczegółowe wytyczne: 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych               

lub sugerujących chorobę. 
2. Dzieci do szkoły muszą być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,                        

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

https://spnawojowa.edupage.org/
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4. Rodzic ma obowiązek wskazać szkole numer telefonu, pod którym będzie dostępny                       
w każdym momencie. 

5. Zobowiązuje się do bezzwłocznego kontaktu rodzica (prawnego opiekuna) ze szkołą                         
w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niepokojących objawów chorobowych                                 
u dziecka.  

6. Rodzic (osoba przez niego pisemnie upoważniona) zobowiązuje się do natychmiastowego 
odbioru dziecka ze szkoły, które wykazuje objawy chorobowe.  

7. Ponowne przyjęcie dziecka do szkoły będzie możliwe po okazaniu zaświadczenia 
lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły, muszą zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący minimum 2 metry. 

9. Każdy rodzic oraz osoba przez niego upoważniona do przyprowadzania/odbioru dziecka jest 
zobowiązany znać i przestrzegać niniejszych ustaleń. 

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania: 
- bezwzględnego zakazu wstępu na teren budynku szkoły 
- zakazu wstępu i korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy szkole 
- zakazu gromadzenia się w obrębie terenu szkoły. 

      11. Rodzic    jest   zobowiązany  nauczyć   dziecko   prawidłowych   zachowań   higienicznych    
            zalecanych w związku z pandemią koronawirusa. 
      

Dodatkowe informacje: 
1. O organizacji pracy szkoły decyduje Dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym,                 

w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną w kraju. 
2. W przypadku niedostosowania się rodziców do w/w wytycznych stwarzając 

niebezpieczeństwo narażenia innych dzieci i pracowników na utratę zdrowia i życia Dyrektor 
może zdecydować o nieprzyjęciu dziecka do szkoły. 

3. Obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – 
edukacja wczesnoszkolna - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

4. W przypadku pojawienia się nowych wytycznych związanych z COVID-19 dotyczących 
placówek oświatowych, powyższe ustalenia mogą ulec zmianie. 

 
 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE 

1. Rodzic  przed  wejściem  za  bramkę  szkoły  zobowiązany  jest  do  zapoznania się  
z umieszczonymi na niej informacjami. 

2. Szkoła będzie zamknięta na klucz – (należy korzystać z dzwonka przy drzwiach) 
3. Przekazuje dziecko pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku - (zakaz wstępu do 

budynku szkolnego). 
4. Pracownik zaprowadza dziecko do szatni, a następnie przekazuje nauczycielowi. 
5. Dziecko zanim wejdzie na salę myje ręce, tą czynność powtarza wielokrotnie w ciągu dnia. 
6. Nauczyciel prowadzi z dziećmi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami 

dydaktycznymi.  
7. Grupy mogą być mieszane, a w grupie pracować będą wyznaczeni nauczyciele. 
8. Z sali, w której będzie przebywała grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

10. Uczniowie mogą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się wyłącznie na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Jeśli uczniowie będą korzystali z sali gimnastycznej, to po każdych zajęciach używany sprzęt 
sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.  

12. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 30 – 45 min. Grupa będzie spędzała przerwy pod 
nadzorem nauczyciela. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
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13. Uczniowie mogą w trakcie zajęć korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu i wyłącznie pod 
nadzorem nauczyciela. 

14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

15. Całkowicie zostaną ograniczone aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami. 

16. Na sali pozostawione będą jedynie zabawki, które nadają się do częstej dezynfekcji. 
17. W ciągu dnia, sprzęty i zabawki znajdujące się na sali będą wielokrotnie dezynfekowane,  

a sala będzie co godzinę wietrzona. 
18. Dzieci będą przebywać wyłącznie na terenie swojej sali, również posiłki (przyniesione                            

z domu) będą spożywać przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. 
19. Odbiór dziecka następuje po: 

1/ Rodzic o swoim przybyciu zawiadamia korzystając z dzwonka przy drzwiach. 
2/ Przekazuje pracownikowi szkoły imię nazwisko dziecka oczekując przed drzwiami szkoły 
na jego odbiór. 
3/ Po odebraniu dziecka bezzwłocznie opuszcza teren szkoły. 

20. W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek lub jakichkolwiek przedmiotów 
z domu. 
 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że: 
 

1) Świadomie podjęliśmy decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły w okresie  pandemii  

koronawirusa i bierzemy za nią pełną odpowiedzialność.  

2) Zapoznaliśmy się z powyższymi wytycznymi i zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania. 

3) Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka w chwili wejścia                    

do szkoły. 

Pouczenie: 

Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego                     

w Nawojowej Górze. 

 
 

 
 

………………………………..………                   1/ ...................................................................... 
 
             (Miejscowość i data)                                               
                                                                           2/ ………………………………………………….. 
                                                                         (czytelny podpis obojga rodziców – opiekunów prawnych) 

 
 


