
                                                                                                                       Olesno, dnia…………………………. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLEŚNIE 
 

Ja niżej podpisany…………………………...................………, zamieszkała/y…………………………………................. 

                       (imię i nazwisko  rodzica/opiekuna)            (adres zamieszkania) 

Aktualny numer telefonu do kontaktu rodzica/opiekuna……………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie epidemii 

COVID-19  w  Szkole Podstawowej w Oleśnie oraz z nowymi  zasadami higieny i nie mam w stosunku 

do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

pracowników oraz  innych dzieci w oddziałach szkolnych  COVID-19. 

3.  Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie ich ( np. osoba w domu 

przebywa na kwarantannie lub w  izolacji, dziecko gorączkowało w nocy itp. )  naraża na kwarantannę 

wszystkich pracowników placówki wraz z ich rodzinami. 

4. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COWID- 19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub 

opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję 

związana z udziałem dziecka w zajęciach jak i dowożeniem dziecka  

…......................................................................., do Szkoły Podstawowej  w Oleśnie.  

 (imię i nazwisko dziecka, klasa)  

5.  Wyrażam zgodę na  mierzenie temperatury mojego dziecka w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby w trakcie trwania opieki. 

6.  Podczas wejścia do wyznaczonego miejsca konieczne jest posiadanie przez rodzica/opiekuna 

prawnego maseczki ochronnej oraz rękawiczek, a także należy dezynfekować ręce. Ponad to przez 

wzgląd na sytuację epidemiologiczną  przekażę dziecko nauczycielowi/ opiekunowi w maksymalnie 

krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni, zachowując jednocześnie obowiązujący mnie 2 m 

odstęp. 

7. W przypadku, gdyby u  mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się 

do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika szkoły, a także  do odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 

8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły 

Podstawowej w Oleśnie  

9. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej szkoły przez Dyrekcję 

Szkoły Podstawowej  w Oleśnie w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi 

numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla rodziców\opiekunów 

prawnych, procedur zajęć w klasach I– III oraz konsultacji klas VIII i klas IV – VII. 

10. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  w przypadku 

zarażenia COVID-19. 

11. Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

        ………………………………………………………. 

        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 


