
……………………………………..                                                                 Stalowa Wola, …… …… 2021r.  

(imię i nazwisko rodzica) 

……………………………………. 

(adres)  

……………………………………. 

 

……………………………………. 

(tel.)      

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  

 
Na podstawie Rozporządzenia MEiN  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz.561)   

Ja niżej podpisany/-a ……………..………  …………………………… zwracam się z prośbą o możliwość opieki/ 

zajęć w szkole dla mojego dziecka ………………..…… …………….…............  ucznia/ uczennicy klasy ……… 

(właściwe zakreślić): 

   □ w oddziale przedszkolnym przy PSP11 w dniach: ………….…… -…………………, w godz. …… - …… 

   □ w świetlicy szkolnej  w dniach:                              ………….…… -…………………, w godz. …… - …… 

Niniejszym oświadczam, że (właściwe zakreślić): 

□ jestem zatrudniona/y w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

□ realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

□ realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

□ pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

□ wykonuję działania ratownicze, 

□ jestem zatrudniona/y w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art.6pkt5  ustawy  z dnia  12 marca 2004r.   

      o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i2369), 

□ jestem zatrudniona/y w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  

      społecznej, 

□ jestem zatrudniona/y w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  

      osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej, 

□ jestem zatrudniona/y w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w  

      interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

□ jestem zatrudniona/y w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

□ jestem zatrudniona/y w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2  ustawy  z dnia  14grudnia  2016r. –Prawo  

    oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z 2021r. poz.4), i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem  świadoma/y wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z obecnością dziecka 

w placówce, wynikających z możliwego zakażenia SARS-COV-2  i biorę za to pełną odpowiedzialność                                                             

 
.…………………….…………… 

(czytelny podpis rodzica) 

 

Oświadczam, iż na ten moment moje dziecko NIE jest objęte kwarantanną i NIE wykazuje objawów 

chorobowych. W razie złego samopoczucia dziecka- poinformuję nauczycieli i nie wyślę dziecka do szkoły.  

 
…………………….…………… 

(czytelny podpis rodzica) 

 

Oświadczam także, że biorę pełną odpowiedzialność za doprowadzenie dziecka do szkoły i jego drogę powrotną 

po skończonych zajęciach.  

 
…………………….…………… 

(czytelny podpis rodzica) 


