
…………………………………………… 

                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
            Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych 

 

…………………………………………… 

                      (nazwisko i imię ucznia) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

My rodzice/ opiekunowie prawni ucznia …………………………………….. uczęszczającego  

                                                                               (imię i nazwisko) 

do klasy ………………..  Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jelenie-

wie oświadczamy, że chcemy z korzystać z konsultacji organizowanych przez placówkę zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 

1960). 
 

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, ani nie ma podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS – COV 2. 

 

Ponadto oświadczam, że zdaję sobie sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia 

i życia spowodowanego wirusem SARS – COV 2, jakie jest związane z korzystaniem z jedno-

stek oświatowych w obecnym stanie zagrożenia epidemiologicznego.  

 

Oświadczamy, iż w  ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, dusz-

ności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odby-

wały kwarantannę. 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka przy wejściu do placówki oraz każdorazowo 

podczas zaobserwowania u niego niepokojących objawów chorobowych.  

 

…………………………………………… 
                                data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: 

 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 

 

 



INFORMACJA 

 

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono Zarządzeniem nr 11/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Procedurę za-

pewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

Ponadto Dyrektor Szkoły na mocy Zarządzenia nr 12/2020 wprowadził Procedurę po-

stępowania na wypadek zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT TEMPERATURY DZIECKA 

 

 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………… 

 

klasa: ……………     

 

Wynik przeprowadzonego pomiaru: ……………°C     Godzina pomiaru: ………………….. 

 

 

Data pomiaru: ………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                podpis osoby przeprowadzającej pomiar 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE zachowuje aktualność JEDEN DZIEŃ (konsultacje danego dnia) 

zgodnie z harmonogramem konsultacji. 


