
Załącznik 1 

 

Oświadczenie rodzica 

 

Przyjście dziecka do szkoły jest indywidualną decyzją rodzica, w związku z tym prosimy  

o wypełnienie poniższego oświadczenia. 

1. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku środków bezpieczeństwa w 

drodze do i ze szkoły (maseczki, chustki zabezpieczającej usta i nos). 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka bez objawów chorobowych 

(katar, temperatura, kaszel, wysypka). 

3. Zezwalam na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka. 

4. Numer telefonu rodzica, pod którym zawsze jest Pan/Pani dostępna…………………… 

5. W czasie epidemii koronawirusa, Covid -19, moje dziecko nie będzie przynosiło 

do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. 

6.  Oświadczam, że nikt w moim domu nie przebywa na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych. 

7. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpiecznych warunków podczas 

przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły (dezynfekcja rąk, noszenie maski na 

ustach i nosie, utrzymywanie odległości 1,5 metra od osób dorosłych i innych dzieci, 

odprowadzanie dziecka do „przedsionka” lub, w uzasadnionych przypadkach, 

odprowadzanie do szatni z zachowaniem bezpiecznych odległości 1,5 m, 

niewchodzenia do sal, w których przebywają dzieci, oczekiwanie na dziecko po 

zajęciach przed szkołą). 

8. Moje dziecko będzie korzystało/ nie będzie korzystało* ze szkolnych środków 

transportu. 

9. Moje dziecko będzie korzystało/ nie będzie korzystało* z zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych w świetlicy szkolnej w godzinach ……………………….. 

10. O wszelkich zmianach zawartych w powyższym oświadczeniu 

poinformuję natychmiast wychowawcę dziecka. 

 
*) wybrać właściwe, 

 

 

 
Podpis rodziców 



Załącznik 2  

Oświadczenie rodzica 
 

 

1. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku środków bezpieczeństwa w drodze 

do i z przedszkola (maseczki, chustki zabezpieczającej usta i nos). 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka bez objawów chorobowych (katar, 

temperatura, kaszel, wysypka). 

3. Zezwalam na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka. 

4. Numer telefonu, pod którym zawsze jestem dostępny/ dostępna……………………. 

5. W czasie epidemii koronawirusa, COVID-19 moje dziecko nie będzie przynosiło do 

przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Oświadczam, że nikt w moim domu nie przebywa na kwarantannie ani izolacji.  

7. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania  

i odbierania dziecka z przedszkola (dezynfekcja rąk, noszenie maski na ustach i nosie, 

utrzymywanie odległości min. 1,5 metra od osób dorosłych i innych dzieci, 

niewchodzenie do sal w których przebywają dzieci). 

8. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za wyżywienie i nieprzynoszenie pokarmów do 

przedszkola. 

9. O wszelkich zmianach zawartych w powyższym oświadczeniu poinformuję natychmiast 

wychowawcę dziecka. 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica



 


