
 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej  

nr 2 w Jaworzu 

 

 

 

……………………………………………………... 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

 

           

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka 

……………………………….. ucznia klasy …………  na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

od dnia …………………………………… w godzinach 

………………………………………. 

do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu. 

 

 

1. Oświadczam, że mam pełną świadomość występującej epidemii COVID-19 i zagrożeń 

z niej wynikających.  

2. Oświadczam, że ww. dziecko jest zdrowe (nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, 

ani nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe lub alergiczne). 

3. Oświadczam, że dziecko oraz domownicy nie mieli świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa, 

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka bezpośrednio po wejściu do 

budynku szkoły oraz w każdym momencie pobytu w placówce, jeśli zaistnieje taka 

konieczność. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, zobowiązuję się 

zabrać dziecko do domu. 

5. Wyrażam zgodę na używanie przez moje dziecko środków dezynfekujących 

uwzględnionych w wewnętrznych procedurach funkcjonowania Szkoły w tracie 

trwania pandemii COVID-19. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych 

zobowiązuję się nie przyprowadzić dziecka do szkoły lub natychmiast odebrać je ze 



szkoły. 

7. Wyrażam zgodę na izolację dziecka w odrębnym pomieszczeniu jeżeli dziecko 

przejawia niepokojące objawy chorobowe. W takim przypadku zobowiązuję się 

do pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

8. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło poza teren szkoły podczas 

pobytu w placówce. 

9. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do budynku szkoły 

mają wstęp jedynie dzieci oraz pracownicy placówki. 

10. Zarówno podczas przyprowadzania, jak i odbierania dziecka konieczne jest 

posiadanie przez rodzica/opiekuna prawnego maseczki ochronnej i rękawiczek oraz 

zachowanie dystansu społecznego. 

11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do każdorazowego odebrania telefonu 

od pracowników szkoły oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym 

w przypadku podejrzenia infekcji. 

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych 

osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. 

13. Oświadczenie jest spójne z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania 

placówki i wzajemnie się uzupełnia. 

14. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń niezwłocznie powiadomię 

Dyrekcję Szkoły. 

15. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w szkole w związku z COVID19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, 

że nie mam zastrzeżeń do stanu przygotowania szkoły do opieki nad dziećmi w 

związku z COVID19. 

 

                                                                             

 

 

 

 

                                                                Jaworze, …………………………………………. 

                    (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 


