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  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 
             

        
Od 25 maja za zgodą organu prowadzącego w szkole zostaną zorganizowane zajęcia rewalidacyjne oraz 
konsultacje dla uczniów klas VIII. 
 
Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci i 
młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki 
ich realizacji. 

 
Oświadczam, 

że znam procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz 
konsultacji dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy 
 

........................................................................................ 
Imię i Nazwisko dziecka 

 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców Proszę o wyrażenie 
swojego stanowiska. 
Wyrażam zgodę1  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych. 
 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych należy 
zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 
 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 
   

   

   

Oświadczam, że informacje w tabeli powyżej, są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

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

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 
 
 

																																																													
1	W	przypadku	niewyrażenia	zgody	uczeń	nie	może	wziąć	udziału	w	organizowanych	zajęciach.	



	
	

 
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka zakażenia Covid-19 i ograniczeń pobytu ucznia  
w szkole w okresie epidemii oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania procedur 
bezpieczeństwa w tym okresie. Przyjmuję niżej wymienione zasad korzystania z 
organizowanych w szkole zajęć: 
1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem  

u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę.  
2. Uczeń z objawami choroby, przebywający na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie może korzystać z zajęć. 
3. Uczeń, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od 

innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców. 
4. W przypadku wystąpienia u ucznia (korzystającego z rewalidacji/konsultacji) - po 

godzinach pracy oddziału, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. 

5. Uczeń nie może przynosić do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów. 
6. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce ochronnej lub osłonie zabezpieczającej usta i nos 

do momentu wejścia do sali lekcyjnej. 
7. Uczniowie korzystający z organizowanych zajęć w szkole zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na terenie 
posesji, w obiekcie w tym w szczególności: 

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym 
czasie w jego otoczeniu, 

2) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu 
3)  korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych 
4) stosowania się do zaleceń personelu szkoły w zakresie liczebności osób 

równocześnie przebywającej we wspólnej przestrzeni szkoły. 
5) Rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać ze szkoły  

dziecko z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez pracownika szkoły. 
6) mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z mają obowiązek bezwzględnie 
przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
placówki.  
 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 


