
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, 

które uczęszcza do oddziału przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim 

 W CZASIE EPIDEMII COVID-19 
 

Imię i nazwisko dziecka:        ........................................................ 
 

Oświadczam, że: 
 

• Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-

19 i nowe zasady higieny, obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu 

Lubelskim, i nie zgłaszam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

• Jestem świadoma/y ryzyka zarażenia się przeze mnie, przez moje dziecko, jak również 

moich domowników, opiekunów w Szkole i innych dzieci COVID-19. 

 

• Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

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

rodziny. 

 

• Ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną  

z przyprowadzeniem dziecka do Szkoły, dowożeniem go do wskazanej wyżej 

placówki opiekuńczej, a tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19. 

 

• Ja, jak również moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie 

ma żadnych objawów COVID-19. 

 

• W czasie przyjęcia dziecka do Szkoły, moje dziecko jest zdrowe: nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 

chorobowe. 

 

• W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, 

katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub 

odbywały kwarantannę. 

 

• Wyrażam zgodę na codzienne mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu 

do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

 

• Moje dziecko nie będzie przynosiło do Szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów  

z zewnątrz. 

 

•  Moje dziecko, (które ukończyło 4 lata) będę przyprowadzał/a do Szkoły w maseczce, 

i w  maseczce także będzie wracało  z placówki do domu. 

 

•  Oświadczam/my, iż potrzebuję zapewnienia dziecku opieki ze strony Szkoły  

w godzinach od.................... do ................................ 

 



•  Zobowiązuję/my się do zadbania  o odpowiedni ubiór dziecka,  nakrycie głowy, 

dodatkową parę butów, lub buty nieprzemakalne ponieważ w godzinach 

przedpołudniowych na trawie może być jeszcze rosa, a część dnia będziemy spędzać 

na szkolnym placu zabaw. 

 

•  Zobowiązuję/my się wytłumaczyć dziecku nowe zasady obowiązujące w Szkole takie 

jak to, że: 

a) rodzic nie wchodzi z dzieckiem do budynku Szkoły, 

b) dziecko odbiera od rodzica pracownik Szkoły po wcześniejszym zmierzeniu mu 

temperatury, 

c) pracownik Szkoły będzie wyposażony w specjalny strój ochronny (przyłbica  

i rękawiczki jednorazowe), 

d) w przypadku kłopotów z rozstaniem  dziecka z rodzicem (np. płacz) pracownik nie  

może przytulać dziecka i w takiej sytuacji rodzic musi zdecydować  ostatecznie, czy 

pozostawia dziecko w placówce, czy zabiera je z powrotem do domu. 

 

•  Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren placówki podczas 

pobytu w placówce. 

 

•  Zobowiązuję/my się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów ze Szkoły, 

w przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły objawy chorobowe, do odebrania 

dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w Szkole pomieszczenia do 

izolacji. 

 

•  O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

Szkoły. 

 

•  Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Szkoły, w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie Szkoły dostępnymi dla rodziców. 

 

•  Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Opolu Lubelskim danych osobowych, moich i mojego dziecka (imię i nazwisko 

rodzica i dziecka, dane teleadresowe, informacje o stanie zdrowia) w przypadku 

zarażenia lub podejrzenia zarażenia COVID-19 w celu ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych w Szkole, jak również dzieci w nim przebywających, 

z uwzględnieniem ogłoszonego stanu epidemii COVID-19. 

 

                                                                        
 

 

……………………………………………. 
   Data i czytelny podpis rodzica/ów. 


