
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i ewentualną koniecznością podjęcia szybkich działań 

przeciwepidemicznych oraz mając na uwadze zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Krakowie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego oświadczenia: 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………….…………………………………………..…………............... 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………..…………………………..…………..………………………... 

Adres email do szybkiego kontaktu…………………………………………………………..…………..…………………….. 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna ……………………………………………………………… Telefon  ……..………..……… 

Imię i nazwisko matki/opiekuna …………………………………………….…………….. Telefon  ……..……..………… 

Hasło do odbioru dziecka ze świetlicy lub po zakończonych zajęciach podawane przez telefon: 

…………………………………………………………………….………….. 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia do Prywatnej Szkoły 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie trwania 

epidemii COVID-19 , w tym nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Moja rodzina nie jest objęta kwarantanną. Najbliżsi domownicy nie mieli styczności z osobami, które 

wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

3. Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka wyposażonego w maseczkę zasłaniającą 

usta i nos lub przyłbicę. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora lub nauczyciela o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie COVID – 19 w moim najbliższym otoczeniu. 

5. Jestem świadoma/świadomy obostrzeń wynikających  z reżimu sanitarnego panującego podczas 

sprawowania opieki w szkole. 

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły z użyciem bezdotykowego 

termometru w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów. 

7. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli ze szkoły oraz odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji ( gabinet higienistki). 

8. Jestem świadoma/y, iż w sytuacji zachorowania mojego dziecka na COVID-19 Dyrektor szkoły zawiadamia 

o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. 

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż w trakcie przyprowadzania /odbierania dziecka ze szkoły czekam na dziecko 

przed szkołą i zachowuję dystans 1,5 m od innych osób. 

11. O każdej zmianie w powyższym oświadczeniu natychmiast powiadomię Dyrektora szkoły. 

12.  W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie może zostać skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

13.  W wypadku wprowadzenia zdalnego nauczania zobowiązuję się zapewnić dziecku komputer z 

podłączeniem do internetu i kamerą wideo. Dla bezpieczeństwa użytkowania wyrażam zgodę, aby 

podczas wideopołączenia moje dziecko podpisywało się imieniem i nazwiskiem oraz pokazywało 

swoją twarz. 

Czytelny podpisy  rodzica/ opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………………….. 

 


