
 

Karta deklaracji skorzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  

w sytuacji pandemii koronawirusa 
 
 

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

               ( imię i nazwisko dziecka)     ( miejscowość, data) 

 

Mając całkowitą świadomość faktu groźby zarażania się dziecka COVID-19 przez dzieci lub 
pracowników szkoły będących nosicielami bezobjawowymi, deklaruję chęć skorzystania z opieki przedszkolnej 
w trakcie trwania pandemii koronawirusa 

 

TAK NIE 
                                             (  Proszę zaznaczyć X właściwa odpowiedź) 

 

 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie przedszkolnej w dobie pandemii, Szkoła 
dysponuje 12 miejscami w oddziałach przedszkolnych, ustalając kolejność przyjęcia stosuje się poniższe 
kryteria. Proszę oznaczyć X odpowiedź TAK/NIE przy każdym kryterium w odniesieniu do Państwa rodziny: 
 

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE 

 W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem 
miasta. 

  

W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica i opiekuna prawnego, który przedstawi 
oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy 

  

W trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora  
szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi podjętej po uwzględnieniu sytuacji 
rodzinnej dziecka w stanie epidemii. 

  

 

 

Prosimy o zadeklarowanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka z grupy przedszkolnej. W czasie trwania 

pandemii oddziały przedszkolne czynne będą w godzinach od 7.00 do 17.00. Dzieci będą przyjmowane w ściśle 

określonych godzinach, tj. od 7.00 – 8.00. 

Godzina przyprowadzenia dziecka do oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 71 we 
Wrocławiu 

Godzina odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego w 
Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu 

 

 

 

 

Niniejsza deklaracja, jak i złożone oświadczenia nr 1 i 2 wymienione w Zarządzeniu Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 
maja 2020 r ( zmienione Zarządzeniem Nr 3002/2020 z dnia 18 maja 2020r.) są traktowane jako dokumenty  i mogą być przedstawiane do 
wglądu upoważnionym instytucjom zewnętrznym w celu ich weryfikacji ( np. ZUS ).  

 

1. ………………………………………………………….. 

 

 

2. …………………………………………………………. 

( podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów) 


