
Załącznik Nr 2  
Do Procedur funkcjonowania szkół ZDZ  

w Białej Podlaskiej w czasie epidemii COVID-19  
od 1 września 2021 roku 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nikt 

z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie 

przejawia widocznych oznak choroby. 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, iż jestem świadoma / świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i mojej rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w szkole rygoru sanitarnego 

i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść 

do zakażenia SARS-CoV-2; w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów 

u mojego dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w wyznaczonym pomieszczeniu  

i zostaną zawiadomione stosowne służby sanitarne i organ prowadzący.  

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, że dziecko: nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki 

dezynfekujące.  

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 



Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się SARS-CoV-2 mojego dziecka na terenie szkoły nie 

będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Szkoły, ani organu prowadzącego - będąc 

całkowicie świadomą/ym zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju.  

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

NUMER TELEFON DO RODZICA: ………………………  

EMAIL DO RODZICA: ……………………………………..  

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: zapoznałam/łem się z dokumentami - 

zamieszczonymi na stronie internetowej www: https://zdzbp.pl lub drzwiach wejściowych, 

tablicach informacyjnych - skierowanych do rodziców/opiekunów w związku z organizacją 

zajęć szkolnych w okresie epidemii.  

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19, a co za tym idzie z rygorem sanitarnym, 

tj. przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez m.in.: podwyższonej 

temperatury ciała (temperatura powinna być zmierzona codziennie rano), kataru, kaszlu, 

bólu brzucha, zapalenia spojówek, choroby zakaźnej, oraz niezwłocznego odebrania dziecka 

ze szkoły (w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole).  

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, który 

będzie wykonywany podczas pobytu dziecka w szkole w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych . 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej – dotyczy zdiagnozowania wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 


