
 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

Szkoły Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego. 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedurę bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID -

19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie, 

nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do jej 

przestrzegania 

2. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie bieżące informacje na temat podejmowanych decyzji 

dotyczących rozpoczęcia pracy świetlicy i szkoły w okresie pandemii  

COVID-19 zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz dzienniku elektronicznym 

3.  Jestem świadomy możliwości zarażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19. 

4. 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. 

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, kaszel, duszności, 

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

6. Jestem świadomy, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie 

dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzicami. 

7. Nie jestem ja, ani moi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów  

z zewnątrz. 

9. Zostałem poinformowany, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły. 

10. Zostałem poinformowany, że zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane do szkoły  

i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym miejscu  

z zachowaniem obowiązujących zasad (bezpieczna odległość). 

11. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy chorobowe 

zostanie odizolowane do innego pomieszczenia 

12. W przypadku, gdy u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy zobowiązuję się  

do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka  

w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w  szkole pomieszczenia izolacji. 

13. Oświadczam, że podany numer  telefonu ……………………………………………..  

jest numerem służącym do szybkiej komunikacji w sytuacji wymagającej pilnego kontaktu 

szkoły z rodzicami 

14. Zapoznałem się z informacjami udostępnianymi przez Dyrektora szkoły, w tym informacjami  

na temat zakażenia COVID – 19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi  

na terenie szkoły dostępnymi dla rodziców. 

15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń powiadamiam natychmiast Dyrektora 

szkoły. 

 

 

Kraków, dnia …………………………....     ………………………..………………………… 

                                                                          Podpis obojga rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 



 

 

 

Zgoda na pomiar temperatury 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………… 

oraz osoby we wspólnym gospodarstwie domowym  

 

• nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem 

SARS-CoV-2 

 

• nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych 

 

• nie mają żądnych objawów zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 

 

 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że mimo  podjęcia przez dyrektora szkoły odpowiednich 

środków bezpieczeństwa i działań w oparciu wytyczne przeciwepidemiczne GIS oddanie 

dziecka pod opiekę szkoły niesie za sobą ryzyko zakażenia COVID-19 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę przez cały czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID – 19 do badania temperatury ciała mojego 

dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego, każdego dnia przed przyjęciem mojego 

dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w szkole. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi COVID 

– 19 na terenie szkoły i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia………………………………. 

 

 

 

 



 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA 

W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 110 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 

W KRAKOWIE 

OD DNIA 25 MAJA 2020 R. 

 

1. Zgłaszam udział mojego dziecka ……………….................................................... 

      ucznia klasy ……… do udziały w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych 

      organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie. 

2. Deklaruję chęć skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych od dnia  

25 maja do 7 czerwca 2020 r.  

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA PRZYJŚCIA GODZINA WYJŚCIA 

Poniedziałek 
 

 

 

Wtorek 
 

 

 

Środa 
 

 

 

Czwartek 
 

 

 

Piątek 
 

 

 

 

1. Deklaruję że dziecko będzie korzystać z obiadu w szkole w momencie kiedy będzie to 

możliwe. 

Tak                                                   Nie 

 

2. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli moje dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i 

innych nie podporządkuje się poleceniom Nauczyciela i Pracowników Szkoły, nie będzie 

mogło korzystać ze świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z 

COVID – 19. 

 

3. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 

4. Upoważniam do odbioru (max 2 osoby – stopień pokrewieństwa) 

p. …………………………………………………………………………………… 

p. …………………………………………………………………………………… 

5. Zapoznałem się i akceptuję Procedurę bezpieczeństwa w czasie epidemii  

COVID –19 obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w 

Krakowie. 

 

 

 

Kraków, dnia ……………………….….                 ………………………...……..…………… 

                                                                                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 


