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    Warszawa, dnia …………………..  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  adres zamieszkania)  

 

……………………………………………. 

         (imię i nazwisko dziecka / klasa)  

 

 

Oświadczenie / zgoda 

  

 

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanych na podstawie 

art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz . 59 

oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) prosimy o wypełnienie i podpisanie poniższego oświadczenia. 

1.  W związku z udziałem mojego dziecka w konsultacjach z nauczycielami dla uczniów klas 4-8, na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej, zwanej dalej  „Szkołą” zobowiązuję się do: 

-  przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

-  zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze   Szkoły, 

-  przyprowadzenia zdrowego dziecka do Szkoły – bez objawów chorobowych, 

-  nie posyłania dziecka do Szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w  izolacji, 

-  dopilnowania, aby dziecko nie zabierało do Szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów, 

-  odbioru dziecka w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych przez nauczyciela, 

sprawującego nad nim opiekę lub naruszającego zasady bezpieczeństwa.  

2.   Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka nie przebywają osoby na 

kwarantannie, ani w izolacji domowej.   

3.  Oświadczam, że dziecko jest zdrowe tj. nie występują u dziecka żadne objawy chorobowe typu: 

gorączka, kaszel, katar, duszności. 

4.   Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego 

dziecka:                               

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do Szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez Szkołę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów szkół  

podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez ms.t. Warszawę. 

 

 

        ………………………………………          ……………………………………… 
                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:sp75@edu.um.warszawa.pl

