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

Nazwisko i imię rodzica 

                                                                                                                              Krościenko Wyżne , …………..... 

………………………………………. 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………. 

(nr telefonu) 

 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II   

w Krościenku Wyżnym   

 

Wniosek o zajęcia w szkole / zajęcia zdalne na terenie szkoły  

 

Bardzo proszę, aby moje dziecko……………………………………, uczeń / uczennica 

klasy………………………z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków do nauki/ z uwagi na niepełnosprawność (właściwe podkreślić)  mogło 

korzystać z zajęć w szkole (proszę podać rodzaj zajęć np. rewalidacja, terapia, 

itp.)……………………………………………………………………………………………………… 

lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły 

(właściwe podkreślić). 

Dziecko będzie przeze mnie przyprowadzane i odprowadzane na zajęcia/ będzie 

przychodziło i wracało samo (właściwe podkreślić) . 

 

                                                                                                                          …………………………. 

                                                                                                                                   (podpis rodzica) 

Dyrektor Szkoły informuje: 

 

1.Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas IV–VIII,  

którzy z uwagi na:  

1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, w miejscu zamieszkania, będą organizowane dla tych uczniów:  

a) zajęcia w szkole lub  

b) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;  

2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie 

mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, będą organizowane zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.  

2.Przyprowadzanie i odbiór dzieci ma odbywać się zgodnie z zasadami epidemicznymi,  
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z zachowaniem odstępu pomiędzy osobami. Wejście przez rodziców do szkole będzie 

ograniczone. Podczas  przyprowadzania  i  odbioru  dzieci  należy  przestrzegać poniższych 

zasad: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

3.Osoby wchodzące na teren Szkoły muszą mieć założone maseczki i rękawiczki. Każda 

osoba wchodząca na teren szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

4.W przypadku stwierdzenia u dziecka któregokolwiek z symptomów choroby: kaszel, 

kichanie, podwyższona temperatura, zgłoszenie przez dziecko złego samopoczucia itp. – 

dziecko zostanie odizolowane od grupy i będzie oczekiwać na odbiór przez rodzica. 

 

 

                                                                                                                          …………………………. 

                                                                                                                                   (podpis rodzica) 

 

 

   Decyzja Dyrektora Szkoły:   pozytywna / negatywna  

 

 

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

                (data )                                                                                       (podpis dyrektora szkoły) 
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