
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kornatce z dnia 29.05.2020 r. 

 

Deklaracja o uczęszczaniu dziecka 

do Szkoły Podstawowej w Kornatce w okresie pandemii koronawirusa  

 

 

1. Informacja ogólna  
 

Rodzice samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się 

posyłając dziecko do placówki na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.  

 

Rodzice informują, że nie pobierają zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w 

okresie pandemii koronawirusa.  

 

2. Deklaruję uczęszczanie do placówki córki/syna 

………………..……………………………………………………….………………………  
(imię i nazwisko dziecka)

 

do Szkoły Podstawowej  w Kornatce/ oddziału przedszkolnego  w okresie pandemii 

koronawirusa w terminie od …….……….. 2020 r.  w godzinach: od ………...… do………..  

Zadeklarowanie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym wiąże się z ponoszeniem 

kosztów czesnego i żywienia (po uzgodnieniu). 

 

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

 

 

3. Jestem/jesteśmy świadomi czynnika ryzyka wystąpienia COVID – 19 zarówno u 

mojego dziecka, moim, innych domowników, u osób sprawujących opiekę w szkole/oddziale 

przedszkolnym  oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka 

na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki oraz informuję/ informujemy o zapoznaniu 

się z Procedurą bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenie Szkoły Podstawowej  

w Kornatce w czasie pandemii koronawirusa.  

 

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

 

4. Wyrażam zgodę, zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół 

podstawowych, na wykonanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przy wejściu na teren 

Szkoły Podstawowej w Kornatce.  

 

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

 

 

5. Jestem świadoma/y, że kiedy pojawią się u dziecka jakiekolwiek objawy chorobowe (w 

przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5
0
C), uporczywego kaszlu lub innych 

objawów chorobowych wstęp na teren Szkoły nie będzie możliwy.  

 

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



 

 

 

7. Oświadczam, że nasze dziecko nie miało kontaktu z osobami przebywającymi na 

kwarantannie oraz z osobami, które wróciły z zagranicy.  

 

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

 

 

8. Zobowiązuję się:  

a) Do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły/oddziału przedszkolnego tylko 

przez rodziców lub upoważnioną osobę.  

b) Przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.  

c) Przyprowadzania do szkoły/oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka, bez 

objawów chorobowych.  

d) Zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Nie pozostawiania maseczki dziecka w 

oddziale przedszkolnym.  

e) Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły/oddziału przedszkolnego żadnych 

przedmiotów oraz zabawek.  

f) Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślenia, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem 

i nie podawania ręki na powitanie.  

g) Zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

h) Przestrzegania obowiązujących w szkole zasad sanitarnych. 

i) Natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.  

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest  

Szkoła do której składana jest niniejsza deklaracja.  

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: 

iodo.cuw@dobczyce.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu skorzystania przez 

dziecko z opieki.  

 

      

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

 

 

 

Kornatka, dnia ………………………………………..  
 

 

mailto:iodo.cuw@dobczyce.pl

