
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o otwarciu 
przedszkoli i szkół uprzejmie informuję, iż od dnia 25 maja 2020 r. 
Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem Rocznego Przygotowania 
Przedszkolnego  i Punkt Przedszkolny w Tczycy  zostaną otwarte. 

1. Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz ze względu na sytuację 
epidemiologiczną - ograniczona zostaje liczebność grup przedszkolnych i 
szkolnych do 10 dzieci w grupie. 

1. Z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w grupach, pierwszeństwo 
uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu i opiekuńczo- 
wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w okresie epidemii, 
będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu. 

2. Dla uczniów klasy ósmej organizowane są konsultacje z nauczycielami 
według harmonogramu ustalonego z wychowawcą. 

3. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dzieci uczęszczające do przedszkola i 
szkoły przebywać będą w wyznaczonych stałych salach. Nie będą 
organizowane wyjścia poza teren szkoły. Na placu zabaw, na siłowni na 
wolnym powietrzu lub na boisku sportowym będzie mogła przebywać w 
jednym czasie tylko jedna grupa a po wyjściu z placu bądź z siłowni 
urządzenia będą każdorazowo dezynfekowane. 

4. Zaleca się, aby dzieci do przedszkola i szkoły przyprowadzali rodzice. 

5. Zabrania się wnoszenia przez dzieci do przedszkola i szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

6. Rodzic składa oświadczenie, iż Jego dziecko jest zdrowe i nie przejawia 
objawów choroby oraz że nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną 
(wzór oświadczenia do pobrania poniżej). 

7. Rodzic przekazuje swoje dziecko wyznaczonym przez dyrektora 
pracownikom przedszkola/szkoły w przedsionku wejścia głównego do 
budynku przedszkola/szkoły. 

8. Codziennie przy wejściu do szkoły/ przedszkola dziecko będzie miało 
mierzoną temperaturę przez pracownika szkoły. 

9. W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem (dziećmi 
w przypadku rodzeństwa). Takie same zasady obowiązują podczas 
odbierania dziecka z przedszkola/szkoły. 

10. Rodzic, wchodząc do budynku przedszkola/szkoły ma obowiązek 
noszenia maseczki ochronnej i zdezynfekowania rąk oraz rygorystycznego 
przestrzegania wszelkich środków ostrożności. 



11. Rodzice zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości między 
sobą, podczas oczekiwania na wejście z dzieckiem do przedsionka 
przedszkola/szkoły. 

12. Do dnia 21 maja 2020r. do godziny 12.00 rodzic zobowiązany jest do 
zgłoszenia dyrektorowi woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły na 
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i konsultacje (deklaracja woli do 
pobrania poniżej). 

13. W razie zgłoszenia większej liczby dzieci, niż wynika to z ograniczania 
związanego ze zmniejszeniem liczby dzieci w grupach, dyrektor podejmuje 
ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do uczęszczania na zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze. Dyrektor zatwierdza harmonogram konsultacji 
ustalony przez wychowawcę klasy ósmej. 

 

Do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 15.00 rodzice zostaną poinformowani, które 
dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola/szkoły i na konsultacje. 

Wypełnione oświadczenia i deklaracje należy przesłać drogą e-mailową na 
adres: tczycagim@op.pl lub dostarczyć bezpośrednio do szkoły. 

Bardzo proszę o przemyślane decyzje. 

Pozdrawiam serdecznie 

Marta Szreder – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tczycy 

Tczyca, dn. 18.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Potwierdzenie woli  dotyczące powierzenia dziecka placówce                        
– Szkoła Podstawowa/Punkt Przedszkolny w Tczycy w czasie panującej 

epidemii COVID-19 

      

 

…...................................................                                          …........................................... 

         imię i nazwisko rodzica                                                         Miejscowość, data 

 

 Potwierdzam, że moje dziecko………………………………………..........        będzie 
uczęszczało do Szkoły Podstawowej/ Punktu Przedszkolnego w Tczycy w okresie od 
………….do……….... lub do odwołania w godzinach od............. do............... 

 

 

 

        

Czytelny podpis rodziców ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenia rodziców 

…...................................................                                                 …........................................... 

         imię i nazwisko rodzica                                                         Miejscowość, data 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn 

……………………………………………………. 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych                     
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia). 

        ………………………………….. 

                                                                                                                     czytelny  podpis rodzica 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za 
dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej/ Punktu Przedszkolnego w Tczycy w 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

        …………………………………… 

                                                                                                                  czytelny   podpis rodzica 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce wytycznych związanych                      
z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

                  …………………………………… 

                                                                                                                     czytelny  podpis rodzica 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

        …………………………………… 

                                                                                                                    czytelny  podpis rodzica 


