Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M.Reja w Rejowcu
Fabrycznym Nr 27/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.
ZGŁOSZENIE DZIECKA
NA ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M.REJA
w związku z § 3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
Ja, ............................................................................., będący rodzicem/opiekunem prawnym
(imię i nazwisko)

............................................................, który/a w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem kl…..
(imię i nazwisko dziecka)
Proszę:*
- o zorganizowanie dla mojego dziecka zajęć w szkole
- umożliwienie mojemu dziecku realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość na terenie szkoły
UZASADNIENIE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich
powinności należy:
1) pilne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących
objawów choroby;
2) dowóz dziecka do szkoły;
3) zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust;
4) wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów;
5) regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie,
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).
Oświadczam, że:
1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej;
2) w domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej;
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:
.....................................................................................................,
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności
związanych

z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym
czasie
i miejscu;
5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania Szkoły
Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym w okresie stanu epidemii;
6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie
dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i
użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.
Rejowiec Fabryczny…………
(data)
(czytelny podpis rodzica)
*niepotrzebne skreślić

.................................

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-

19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym i nie mam
w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich

domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem
świadoma/y
iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem

dziecka
do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym, dowożenie go do
wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID19 jest po mojej stronie.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym

adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,

gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności,

katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub
odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy

wchodzeniu
do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości,
że dziecko zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.
8. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania
dziecka
w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję

Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym.

10. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję, w tym z informacjami

na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi
na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
11. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych

w przypadku zarażenia COVID-19.

Rejowiec Fabryczny…………….
(data)
(czytelny podpis rodzica)

..............................

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu
Fabrycznym
Nr 27/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZGŁOSZENIE DZIECKA KL. I-III
NA ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. REJA W REJOWCU FABRYCZNYM
w związku z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Ja, .............................................................................. , będący rodzicem/opiekunem prawnym
(imię i nazwisko)

............................................................, który/a w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem kl…..
(imię i nazwisko dziecka)
proszę o objęcie mojego dziecka opieką w szkole w godz. od ………….. do ………….
oraz umożliwienie realizacji zajęć zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość na terenie szkoły
UZASADNIENIE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich
powinności należy:
1) pilne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących
objawów choroby;
2) zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust;
3) wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów;
4) regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie,
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).
Oświadczam, że:
5) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej;
6) w domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej;
7) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:
.....................................................................................................,
8) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności
związanych
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym

czasie
i miejscu;
9) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania Szkoły
Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym w okresie stanu epidemii;
10) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie
dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i
użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.
Rejowiec Fabryczny………………..
(data)
podpis rodzica)

......................................
(czytelny

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
12. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-

19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym i nie mam
w stosunku do nich zastrzeżeń.
13. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich

domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem
świadoma/y
iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
14. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem

dziecka
do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym, tym samym na narażenie
na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
15. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym

adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
16. W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,

gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
17. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności,

katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub
odbywały kwarantannę.
18. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy

wchodzeniu
do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości,
że dziecko zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.
19. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania
dziecka
w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
20. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję

Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym.

21. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję, w tym z informacjami

na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi
na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
22. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych

w przypadku zarażenia COVID-19.

Rejowiec Fabryczny…………..
(data)
(czytelny podpis rodzica)

....................................

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu
Fabrycznym Nr 27/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.
………………………….…………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………….…………………………………..
(zajmowane stanowisko)
………………………….…………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………….…………………………………..
tel. …………………………………………………………

WNIOSEK PRACOWNIKA O UMOŻLIWIENIE PRACY ZDALNEJ
W związku z wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu Fabrycznym zwracam się z prośbą o umożliwienie mi wykonywania pracy w
formie zdalnej w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja
w Rejowcu Fabrycznym
Pracę zdalną będę wykonywał/a w miejscu zamieszkania/inne*
……………………………………… .
Prośbę swą uzasadniam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

............................................................
(podpis pracownika)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu realizacji zajęć w Szkole Podstawowej
im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość” oraz „Regulaminem pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu
Fabrycznym” i zobowiązuje się do jch przestrzegania.
Jednocześnie potwierdzam, że znane są mi zasady ochrony danych osobowych.

............................................................
(podpis pracownika)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w
Rejowcu Fabrycznym Nr 27/2021
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania
wpisanego do szkolnego zestawu programów nauczania pod numerem ………….

imię i nazwisko nauczyciela: .............................................
przedmiot/edukacja: ..........................................................

klasa

Termin
realizacji Nr
Tydzień kolejny
od
lekcji
…do...

Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny

