
………………………………………..       Nowy Sącz    ………………………………. 
              (imię i nazwisko  rodzica /opiekuna)                  (Data) 
            
……………………………………….. 
               (adres zamieszkania) 

 

……………………………………….. 
              (nr telefonu) 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 w związku z rozpoczęciem nauki w roku szkolnym 2020/21 

 

1. Zostałam/em  poinformowana/y o   procedurach  bezpieczeństwa,   zasad higieny (dystans społeczny, zakrywanie 

ust i nosa)  i funkcjonowaniu placówki,   obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej  nr 2  

w Nowym Sączu. 

2. Zapoznałam/em  się z   procedurami bezpieczeństwa,   zasadami higieny (dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa)   

i funkcjonowania placówki,   obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej  nr 2  w Nowym 

Sączu. Pełna treść procedur na stronach  internetowych SP Nr 2 pod adresem http://sp2ns.pl/dokumenty,  MEN - 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2,   GIS - 

https://www.gov.pl/web/gis/opracowalismy-najwazniejsze-wskazowki-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-powrotem-

uczniow-do-szkol- 

3. Zostałam/em  poinformowana/y o   składzie środków do dezynfekcji stosowanych w placówce.  

4. Zostałam/em  poinformowana/y  o ryzyku zarażenia się COVID-19 mojego dziecka,  mnie,   domowników, 

opiekunów. 

5. Informuję, że  ja oraz domownicy  (osoby zamieszkałe po tym samym adresem) są zdrowi,  nie mają objawów 

COVID -19, oraz  nie są objęci kwarantanną. 

6. Zostałam/em  poinformowana/y o obowiązku posyłania do szkoły dziecka zdrowego, bez objawów kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała.  W przypadku nagłej zmiany stanu zdrowia  dziecko zostanie poddane  

procedurom obowiązującym na terenie placówki.  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zobowiązuje się  do 

niezwłocznego  zabrania dziecka  z terenu placówki. 

7. Zostałam/em  poinformowana/y o obowiązku natychmiastowego powiadomienia szkoły  w przypadku stwierdzenia  

zachorowania na COVID-19  dziecka,  domowników, opiekunów, lub osób mających bezpośredni kontakt z 

dzieckiem.   

8. W przypadku  zdiagnozowanej alergii u dziecka (katar sienny, zakłócenia układu oddechowego) poinformuję o tym 

fakcie wychowawcę  lub pracowników SP2 oraz przedstawię odpowiednie zaświadczenia, dokumenty. 

9. Nie mam  zastrzeżeń i przeciwskazań  co do pomiaru temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia  

niepokojących symptomów, objawów chorobowych. 

10. Zostałam/em  poinformowana/y o konieczności zaopatrzenia dziecka we wszystkie pomoce dydaktyczne                               

(podręczniki, zeszyty, długopisy, pióra itp.) środki higieny osobistej (maseczka, przyłbica) oraz odpowiednia ilość 

jedzenia i picie, oraz o zakazie przynoszenia przez dziecko  jakichkolwiek zabawek, maskotek lub przedmiotów 

zbędnych do szkoły. 

11.  Zostałam/em  poinformowana/y przez wychowawcę o procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka. 

12.   Jestem świadoma/y , iż podanie  nieprawdziwych informacji może narazić  na kwarantannę lub zagrożenie 

zarażenia się COVID-19  wszystkich uczniów, rodziców uczniów  oraz pracowników SP2 i wiązać się z 

odpowiedzialnością prawną, wynikającą z obowiązujących przepisów.  

 

 

 

 

……………………………………………….. 
               (Czytelny podpis) 

http://sp2ns.pl/dokumenty

