
…………………………………………… 

imię i nazwisko DZIECKA, klasa 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

…………………………………………… 

telefony kontaktowe rodziców/opiekunów 

 

OŚWIADCZENIE  

Rodziców/Opiekunów prawnych 

uczniów przebywających w Szkole Podstawowej nr 62  Krakowie 

w czasie pandemii koronawirusa COVID -19  

 

1. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………. 

oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 

w Krakowie  i zapoznałem się z: 

• Czynnikami ryzyka CCVID-19 u dziecka, rodziców/opiekunów, pracowników 

szkoły. 

• Możliwościami zarażenia się dziecka, rodzica/opiekuna w czasie drogi do Szkoły 

Podstawowej nr 62 w Krakowie, podczas pobytu dziecka w szkole, a także 

w czasie drogi powrotnej do domu. 

• Obowiązującymi procedurami, które są załącznikiem do niniejszego oświadczenia 

(publikowanymi na stronie internetowej szkoły i stanowiącymi załącznik do 

otrzymanej wiadomości). 

• Wytycznymi GIS, MEN 

 

2. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………. 

oświadczam, że: 

- żaden z domowników nie wykazuje objawów choroby infekcyjnej; 

- żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie, bądź w izolacji; 

- żaden z domowników nie jest objęty nadzorem Sanepidu z powodu COVID - 19; 

- żaden z domowników w czasie ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą 

zarażoną koronawirusem; 

- żaden z domowników w czasie ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą 

przebywającą poza granicami kraju – według wiedzy oświadczającego; 

 

3. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………. 

oświadczam, że zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt 

telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 

w naszym najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z naszej rodziny zostanie objęty kwarantanną 

lub zachoruje na Covid – 19. 

 

4. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………. 



oświadczam, że jestem świadomy ryzyka, na jakie narażone jest zdrowie naszego/naszych 

dziecka/dzieci i naszych rodzin tj: 

• mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do 

zakażenia Covid – 19; 

• w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na 

terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno nasza 

rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę; 

• w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu szkoła informuje odpowiednie służby i organy; 

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym 

wcześniej odosobnieniu, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 

niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka ; 

 

 

5. Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………. 

oświadczam, że nasze dziecko/dzieci nie jest /są uczulone na środki używane do dezynfekcji 

powierzchni i zabawek; 

 

6. Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka……………………………………., 

termometrem bezdotykowym przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie przed 

wejściem na teren szkoły, a także podczas pobytu dziecka w szkole oraz na umieszczenie 

naszego dziecka w odosobnieniu w sytuacji nagłego wystąpienia objawów infekcji. Brak 

zgody będzie skutkował odmówieniem przyjęcia dziecka do szkoły. 

Wyposażę moje dziecko w maseczkę ochronną lub przyłbicę. 

 

 

7. Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………… 

oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i tym samym akceptuję informację, że w chwili 

widocznych oznak choroby u naszego dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych (przez 

objawy infekcji rozumie się np. gorączkę, katar, kaszel, biegunkę, duszności, wysypkę, bóle 

mięśni, ból gardła, utratę smaku, węchu i inne). 

 

 

 

 

Kraków, data ………………………..   …………………………………… 
        Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


