
Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………………….. 

             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………………………………… 

                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

Przyjmuję do wiadomości: 

1. konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu. 

2. konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów 

choroby. 

3. zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

4. konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa 

i ust, częste mycie rąk, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania). 

5. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 14 maja 2016 L 119/1) placówka jest administratorem danych osobowych. 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 

nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak mogących wskazywać na infekcje dróg 

oddechowych. 

2. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

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

nietypowe. 

3. Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID 19, w szczególności związanych z przebywaniem na 

jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu. 

5. Dziecko jest/ nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekcyjne. W przypadku alergii dostarczenia 

środka dezynfekującego, który może stosować dziecko. 

6. Wyrażam zgodę na pomiaru temperatury ciała mojego dziecka. 

7. Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że poświadczenie nieprawdy podlega 

odpowiedzialności karnej. 

8. Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii. 

9. Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w Zespole Szkół Nr 16 procedur zgodnych z 

wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020r. 

 
 
 
 

...................................................................................................... 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


