
 

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA, 

 które uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub jest uczniem klas I-III 

 

 

1. Oświadczam, że w związku ze stanem pandemii koronawirusa COVID-19 wyrażam zgodę                    

na przebywanie mojego dziecka …………………………………………….. w świetlicy szkolnej       

w Szkole Podstawowej w Częstkowie. Jestem odpowiedzialny za podjętą decyzję związaną                       

z wysłaniem dziecka do szkoły. Zdaję sobie sprawę z istniejącego zagrożenia. W przypadku 

ewentualnego zachorowania placówka nie ponosi odpowiedzialności, wywiązując się                      

z odpowiednich reżimów sanitarnych. Moja decyzja o posłaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze 

wynika z tego, że w związku z powrotem do pracy obojga rodziców nie mamy możliwości 

zapewnienia dziecku opieki. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii 

COVID-19 obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

3. Oświadczam, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałam/em u siebie oraz pozostałych 

domowników objawów infekcji, nie miałam/em kontaktu z osobą objętą kwarantanną                                

oraz nie przebywałam/em poza granicami Polski. 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

4. Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża                                    

na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich 

rodzinami. Poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie - narażenie osób drugich na zakażenie 

COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane                     

do odpowiednich służb. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

5. Oświadczam, że w ostatnim czasie nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego 

dziecka przy przyjęciu do świetlicy szkolnej i pomiar temperatury w trakcie trwania 

opieki. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 



7. Oświadczam, że moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek                                  

ani przedmiotów z zewnątrz. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

8. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w szkole. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

9.  Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami rodzic nie może 

wejść  do szkoły. Dziecko zostaje przekazane opiekunowi przy wejściu do szkoły. W momencie 

przekazania dziecka opiekunowi, rodzic jest zobowiązany mieć na sobie maseczkę ochronną               

oraz rękawiczki. Przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim 

czasie. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

10. Oświadczam, że w przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy 

chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły  i odebrania dziecka 

w trybie natychmiastowym. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

 

11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję,                      

w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla rodziców. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych 

osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 

 

14. Deklaruję pobyt dziecka w placówce w godzinach …………..-……………                                      

od dnia………………. 

 

……………………………….…… 

            (podpis rodzica) 


