
Informacja Dyrektora Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży  

w sprawie przywrócenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w filiach 

Centrum we Wrocławiu w okresie stanu epidemii 

  

Dyrektor Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu 

informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 20 maja 2020 r. na stronie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, wznawiamy stacjonarne 

działanie Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży od dnia 01.06.2020 

roku. 

Jak zaznacza Ministerstwo, po 24 maja jedynie umożliwia się wznowienie 

działalności placówek dziennego pobytu - nie oznacza to, że muszą być one 

otwarte natychmiast, już od 24 maja. Ostateczna decyzja o otwarciu będzie 

zależała od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. 

Miasto Wrocław na ten moment zaleca otwarcie placówek nie wcześniej niż  

1 czerwca 2020 r. (w przypadku braku przeciwwskazań ze strony Wojewody).  

W związku z tym Dyrektor Centrum informuje, że z dniem 1 czerwca 

przywraca się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w filiach Centrum w okresie 

stanu epidemii, z jednoczesnym kontynuowaniem zajęć na odległość. 

 W związku z tym, rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie: 

1. karty deklaracji na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w filii Centrum 

(załącznik nr 1); 

2. oświadczenia rodzica (załącznik nr 2); 

3. oświadczenie rodzica o pomiarze temperatury dziecka (załącznik nr 3). 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie papierowej  

w poszczególnych filiach  lub elektronicznie na adres mailowy Stowarzyszenia: 

iskierka.wroc@gmail.com 

Dokumenty muszą być dostarczone przed przyjęciem dziecka na 

pierwsze zajęcia stacjonarne.  



Rodzice, którzy nie chcą skorzystać z udziału dzieci w zajęciach 

opiekuńczo-wychowawczych składają tylko karty deklaracji i dostarczają je 

do dnia 5.06 2020r. 

Ponadto informuję, że: 

 do filii Centrum 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 

SARS-CoV-2, 

 do filii Centrum w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci 

rodzica/opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie 

pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy, 

 do filii Centrum w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie 

indywidualnej decyzji pracownika Centrum podjętej po uwzględnieniu 

sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii, 

 do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie 

rodzic/opiekun prawny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


