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załącznik nr 2  

                do Procedury postępowania w trakcie pandemii COVID-19                                                               

w Szkole Podstawowej w Przydworzycach obowiązującej od dnia 25 maja 2020 r. 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) 

 

……………………………………………………………. 

Numery telefonu do kontaktu  
 

OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami 

postępowania w oddziale przedszkolnym i szkole w trakcie pandemii  COVID-19 

 
Oświadczam, że moja córka/mój syn ……………………………………………………………. 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 
choroby. 
Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia 

żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura (37
o
C i powyżej), katar, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę o wystąpieniu ww. oznak 

chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły. 
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

Oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

ochronnych. 

 
……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

Zapoznałam/em się z informacjami udostępnianymi przez Dyrektora szkoły, w tym z 

informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie szkoły dostępnymi dla Rodziców. 

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

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły.  
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole i oddziale przedszkolnym 

procedur związanych z reżimem sanitarnym. 
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Zobowiązuję się, że moje dziecko nie będzie przynosiło do oddziału przedszkolnego                         

i szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiłyby niepokojące objawy chorobowe, 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów oddziału 

przedszkolnego, szkoły odbierania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego                         

w szkole pomieszczenia do izolacji. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej 

rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid - 19. 
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

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

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod 

opieką wychowawcy). 

 

………………………………………………….. 

                                                                                                 (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły codziennego pomiaru 

temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. 
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                       

w Kozienicach danych osobowych w przypadku COVID-19. 
 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica) 
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Procedura przyprowadzania dzieci do placówki podczas pandemii 
 

1. Wchodząc do placówki Rodzic dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz 

koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos ( Rodzic musi posiadać własne środki 

ochrony). 

2. Rodzic przyprowadzając dziecko wchodzi do placówki tylko i wyłącznie do szatni. 

Dziecko odbierane jest przez woźną oddziałową/nauczyciela w wyznaczonym linią 

miejscu przy szatni.  

3. Zaraz po przybyciu do szkoły, przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę. 

4. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym 

wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

5. Po każdym odbiorze dziecka woźna oddziałowa/nauczyciel dezynfekuje sobie i 

dziecku ręce. 

6. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu ani też żadnej rzeczy z 

placówki nie wynoszą. 

7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko. 

8.  Dziecko z jakimikolwiek symptomami chorobowymi (katar, kaszel, biegunka, 

wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od 

otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka 

nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.  

9. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji wówczas 

następuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do placówki. 

10. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.30. Między godziną 8.30 - 

9.20 ( czas posiłku) placówka nie będzie przyjmowała dzieci. ( PRZEDSZKOLE) 

11. Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z 

przedszkola. Maseczka dziecka nie pozostaje na terenie placówki. 

 

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą,  zastosowanie mają zapisy procedury 

ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci. 

 

Przyprowadzając dziecko do placówki jako rodzic zobowiązuję się do przestrzegania w/w 

procedury.  

 

 

                                     ………………………………………………………….. 

                                                        (data i podpis rodzica) 
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Procedura odbierania dzieci z placówki podczas pandemii 

 
1. Odbierając dziecko w szatni może znajdować się jeden rodzic, kolejny rodzic musi 

poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku. 

2. Rodzic chcąc odebrać dziecko musi skontaktować się telefonicznie z wychowawcą, 

po czym woźna oddziałowa wyprowadza dziecko do linii wyznaczonej przy szatni, 

gdzie czeka rodzic. 

3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi 

dziećmi i innymi rodzicami. 

Wchodząc do przedszkola/szkoły rodzic dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz 

koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos ( Rodzic musi posiadać własne środki 

ochrony). 

4. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by 

umożliwić sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców. 

5. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie 

powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia. 

6. Nauczyciel pilnuje, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby 

fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy. 

7. Rodzic zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos i usta w 

drodze z przedszkola do domu. 

8. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 

 

       W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą,  zastosowanie mają zapisy procedury    

ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci. 

 

 

      Przyprowadzając dziecko do placówki jako rodzic zobowiązuję się do przestrzegania w/w 

procedury.  

 

 

                                  ………………………………………………………….. 

                                                    (data i podpis rodzica) 
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