
Załącznik Nr 1 

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły 

w okresie pandemii COVID-19 
 

            

                                         Radom, dn. ……………………. 
 

 
……………………………………………………… 

(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 
 

DEKLARACJA RODZICA 
 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 

Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w I Społecznej Szkole 

Podstawowej STO w Radomiu w związku z koniecznością stosowania 

podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym  

w kraju. 

 
 

…..……...……….............……………………………….. 

                                                                           (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa  

w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Radomiu w związku z 

koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze 

stanem epidemicznym w kraju. 
 
 

                                           …………………….……………………………………….. 

                (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  
 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku każdowazowo 

 po przyjściu do szkoły. 
 

.……….........................................………………………….. 

                          (podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach  

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu 
 
 

…………………….………………………………………. 

                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 



Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez  

I Społeczną Szkołę Podstawową STO w Radomiu wszelkich standardów  

i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego 

dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem 

(COVID-19)  

w związku z posłaniem mojego dziecka do szkoły. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenia placówki 

nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Organu Prowadzącego będąc 

całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej 

stutuacji w kraju. 
 
 

……………….……………………………………….. 

                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezyfekujące.  

 
 

.……………….……………………………………….. 

                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 14- dniową kwarantannę. Mimo wprowadzonych w szkole 

obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, 

że na terenie placówki może dpojść do zakażenia COVID – 19. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności  

za dobrowolne posłanie dziecka do świetlicy  I Społecznej Szkoły Podstawowej STO  

w Radomiu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka i jego rodziny. 
 
 

……………….……………………………………….. 

                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 


