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OŚWIADCZENIE NR 2 

RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY 
COGITO W POZNANIU 

 
załącznik do wewnętrznej  procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID – 19 

oraz szczegółowe warunki uruchomienia placówki w okresie pandemii obowiązującej w 

Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu 

 
 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-

19 obowiązujące w  szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, opiekunów w  szkole i innych dzieci przebywających w  placówce 

COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y, iż podaniem nieprawdziwych informacji narażam na 

kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia  inne dzieci, wszystkich 

pracowników szkoły, a także ich rodzin . 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka do szkoły, dowożeniem i odbiorem go jest po mojej stronie. 

5.  Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID – 

19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w pkt 4. 

6.  Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie 

występują u niego objawy COVID-19. 

7. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, 

gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe 

wskazujące na zarażenie COVID-19. 



8. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, 

katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.  

Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub 

odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią COVID – 19 

na terytorium kraju. 

9. Wyrażam zgodę na każdorazowe pomiar temperatury mojego dziecka przy przyjęciu 

do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

10.  Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani innych 

przedmiotów z zewnątrz. 

11. Zostałem/am poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły.  

12. Zostałem/am  poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami  przyprowadzam dziecko 

do  holu szkolnego i oczekuję na pracownika, który odbierze dziecko. 

13. Zostałem/am poinformowana/y o godzinach przyprowadzania i odbioru dzieci i 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

14. Podczas wejścia do szkoły będę wyposażona/y w maseczkę  ochronną i rękawiczki. 

15. Zobowiązuje się przekazać dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie, bez 

zbędnego przebywania w przedsionku. 

16. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów szkoły, 

odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole 

pomieszczenia do izolacji. 

17. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

szkoły. 

18. Zapoznałem/am się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej szkoły w tym 

informacje na temat COVID-19 , najważniejszymi numerami telefonów. 

19. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych 

swoich i mojego dziecka w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19. 

20. Zobowiązuje się stosować do poleceń personelu i dyrekcji szkoły pod rygorem 

odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku wystąpienia zagrożenia 

zarażeniem COVID – 19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie szkoły a 

lub jeśli naruszę jakąkolwiek procedurę obowiązująca w szkole. 



21. Jestem świadoma/y, że jeżeli dziecko zostało zgłoszone i przyjęte do szkoły, a nie 

pojawi się przez pierwsze dwa dni w szkole, moje  zgłoszenie  podlega anulowaniu, a 

miejsce przeznacza się do realizacji kolejnych zgłoszeń rodziców.  

22. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L119/1) szkoła jest 

administratorem danych osobowych. 

 

Data 

………….. 

 

                                                                  Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

                                                                             Podpis matki …………………… 

                                                                            Podpis ojca………………………….. 

 

 


