
Załącznik nr 2 
Oświadczenie odnośnie chęci skorzystania z zajęć opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. 

 
……………………………………………………..……… 
 
……………………………………………………………. 
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 

 
My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ……………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko dziecka) 

ucznia klasy …….., uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie 
informujemy, że wyrażamy chęć skorzystania z zajęd opiekuoczo-wychowawczych w szkole dla uczniów klas 1-3 
szkoły podstawowej. 
Zwracamy się z prośbą o zaznaczenie ewentualnych godzin przyprowadzania dziecka do szkoły, w godzinach pracy 
świetlicy tzn. między 7.00, a 17.00. 
 
Proponowane godziny przyprowadzania córki/syna: 
 
codziennie w godzinach od ……….… do …………..  

lub 

poniedziałek od……..….. do ………..…. 

wtorek od……..….. do ………..…. 

środa od……..….. do ………..…. 

czwartek od……..….. do ………..…. 

piątek od……..….. do ………..….. 

Na podstawie wstępnych propozycji przyprowadzania dziecka zostanie dopiero utworzony harmonogram 
przychodzenia do szkoły dla wszystkich uczniów klas 1-3, którzy będą uczestniczyd w zajęciach opiekuoczo-
wychowawczych. 
Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe – bez objawów chorobowych i może bez przeszkód uczestniczyd w 
zajęciach opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęd dydaktycznych, organizowanych od 25 maja 2020 roku dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
 
Oświadczamy, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z 
zakażeniem lub zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.  
 
Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka. 
 
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek oświatowych w obecnym stanie 
epidemicznym, dobrowolnie wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w szkole podstawowej, nie 
będziemy zgłaszad jakichkolwiek roszczeo dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej 
rodziny na COVID-19, które mogłoby byd związane z pobytem dziecka w placówce. 
 
Potwierdzamy znajomośd Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez Paostwową Inspekcję Sanitarną, 
Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej zakresie organizacji zajęd opiekuoczo-wychowawczych w 
ramach edukacji wczesnoszkolnej i jednocześnie deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych.  
 
Będzin, dnia …………………….   ………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

 
Będzin, dnia …………………….   ………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 



 
 
 
 
 

Oświadczenie odnośnie niewyrażenia chęci skorzystania z zajęć opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęć 
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej. 
 
 
……………………………….……… 
 
………………………………………. 
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 
 
 
My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ……………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko dziecka) 

  
ucznia klasy …….., uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie 
  
informujemy, że nie wyrażamy chęci skorzystania z zajęd opiekuoczo-wychowawczych w szkole dla uczniów klas 1-3 
szkoły podstawowej. 
 
 
 
 
Będzin, dnia …………………….   ………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

 
Będzin, dnia …………………….   ………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

 
 


