Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS ZDALNEJ NAUKI
(dla dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej)

………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

klasa

Ze względu na ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dbając
o zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania szkoły prosimy o wypełnienie karty
zgłoszenia jeśli są Państwo zainteresowani, aby dziecko korzystało z opieki
świetlicowej podczas nauki zdalnej.
UWAGA !!!
Ze świetlicy szkolnej korzystają tylko dzieci osób ujętych w § 5. 1.
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.

Kryterium
Rodzice ucznia wykonują pracę w następujących sektorach: (proszę wpisać wybrane punkty od 1 do
11 wg w/w rozporządzenia – załącznik nr 2)

Podpisy Rodziców:

1) ……………………………………………..

2) ……………………………………………..

Załącznik nr 2

§ 5. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej
oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na
wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły
artystycznej odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5
ustawy
z
dnia
12
marca
2004
r.
o
pomocy
społecznej,
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w
art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma
obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

