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( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica 

NR TELEFONU DO SZYBKIEGO KONTAKTU) 

 

 

OŚWIADCZENIE/DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W 

ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

PIOTROWICACH OD DNIA 01.09.2020 

 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

                                                                                                                                                                         

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę 

przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

2. Zaopatrzę swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 

placówki.  

3. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych 

(kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury) oraz zobowiązuję się do 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, 

dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych  

4. Nie będę posyłać dziecka do SZKOŁY, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w 

domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 

pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.)   

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 

nie podawać ręki na powitanie.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem do szkoły będę dokonywać pomiaru temperatury 

dziecka. 

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- 

unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. Oświadczam, że nie będę 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. 

10. Zobowiązuje się do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, w razie 

takiej potrzeby. 

11. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na 

podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego 

przeznaczonej pod opieką wyznaczonej osoby).  

12. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka przy użyciu termometru 

bezdotykowego w  razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań zapobiegawczych, 

związanych ze stanem pandemii. 



13. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

14. Zapoznałem/łam się z treścią PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W PIOTROWICACH W 

ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19. 
15. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W ZWIĄZKU  
Z WYSTĄPIENIEM COVID -19 związanych z reżimem sanitarnym. 

16. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN 

dla szkół i placówek oświatowych. 

17. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 

kształcenia: B i C. (Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa,) Wariant C 

– kształcenie zdalne) 

18. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby      z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona                                                         

w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym                                                

w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

19. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

 

Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne 

obejmujące codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny. 

Uczniowie  podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg Zaleceń 

Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często 

myć ręce wodą z mydłem). 

………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 
 


