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............................................................... 
  Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie 
             

       Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  

im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 
Anita Rucioch-Gołek 

 

Oświadczenie 

o zamiarze uczęszczania ucznia klasy I-III do szkoły w okresie pandemii 

COVID-19 

W okresie epidemii uczęszczanie do szkoły możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu 

sanitarnego, ustalonego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MEN dla szkół 

podstawowych z dnia 15 maja 2020 r. 

 
Oświadczam, 

że znam warunki uczęszczania ucznia do szkoły w okresie epidemii 
i  deklaruję uczęszczanie na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

 

od dnia: …………2020 r.  
 

w godzinach: …………..( czas pracy świetlicy szkolnej 8.00 – 15.00) 
 

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

imię i nazwisko dziecka 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w grupie - do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni 

na dziecko 4 m², ustalając kolejność przyjęć, stosuje się zasady określone przez GIS. 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 15 maja 2020 roku, w przypadku większej liczby uczniów 

zgłoszonych do uczęszczania na zajęcia niż limit dzieci, dla jakich placówka może organizować opiekę 

w okresie epidemii, pierwszeństwo mają rodzice, którzy wykonując pracę zawodową, realizują zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli chcecie Państwo sko-

rzystać z pierwszeństwa, jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie informacji, który  z rodziców speł-

nia wyżej wymienione kryterium i wskazanie, które kryterium. 
 

*Matka dziecka( prawna opiekunka) *Ojciec dziecka ( prawny opiekun) 
w systemie ochrony zdrowia w systemie ochrony zdrowia 
w służbach mundurowych w służbach mundurowych 
w handlu w handlu 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

*zakreślić właściwe 

 
Oświadczam, że jesteśmy świadomi ryzyka zakażenia Covid-19 i ograniczeń pobytu dziecka  

w szkole w okresie epidemii oraz zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania zasad 

funkcjonowania szkoły w tym okresie, zgodnie z opracowanymi procedurami.  
Przyjmuję  niżej wymienione zasady korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 
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1. Oświadczam, iż dziecko ……………………………….……………………………………. 

(imię i nazwisko) nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2, nikt z domowników oraz najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie 

oraz nie przejawia oznak choroby. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej u dziecka i najbliższej rodziny w związku z infekcjami oraz COVID-

19. 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry, nie przejawia ono oznak 

chorobowych tj. temperatura powyżej 37 stopni, kaszel, katar, biegunka, duszności. 

4. Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły we 

wskazanych godzinach.   

5. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

6. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w przypadku jakichkolwiek oznak chorobowych u 

mojego dziecka placówka nie będzie go mogła przyjąć w danym dniu i nie będzie mogło ono 

powrócić przez okres kolejnych 3 dni. 

7. Zobowiązuję się do odbierania telefonu ze szkoły i natychmiastowego odbioru dziecka w razie 

wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych; dziecko do chwili odbioru z 

placówki będzie przebywało w izolatce. 

8. Jeżeli u dziecka po godzinach pracy szkoły pojawią się niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

9. Dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z szkoły zobowiązani są do 

przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na terenie posesji, w obiekcie i 

w szatni, w tym w szczególności: 

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym czasie 

w jego otoczeniu, dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu 

2)  korzystania ze środków ochrony osobistej, zapewnionych we własnym zakresie: osłony ust 

i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych 

3)  stosowania się do zaleceń personelu szkoły w zakresie liczebności osób równocześnie 

przebywającej w przestrzeni wspólnej szkoły 

4) rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać ze szkoły 

ucznia z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez pracownika szkoły 

5) mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki. 
11. Pomimo wprowadzenia do szkoły procedur w związku z COVID-19 zdaję sobie sprawę, że na 

terenie placówki może dojść do zakażenia wirusowego. Jestem świadom/a ryzyk związanych 

z posłaniem mojego dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

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

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 
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Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 

temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie 

swojego stanowiska. 
Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody1 na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
 

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

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

 

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, aby 

zapewnić dziecku bezpieczeństwo, wskazuję na formę szybkiej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dziecka: 
 

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email/Messenger/ Whatsapp 

   

   

   

 

 

 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 
Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
[Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące 

brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8.”] 

 

 

 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

 
1 Niewłaściwe skreśl. 
 


