
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Nr 1/05/20 z dn. 21.05.2020 r. 
  

Jako rodzic (e) * / opiekun (owie) prawni ………………………..…………………….…………………. 
                                                                                  (imię i nazwisko ucznia) 
 

uczęszczającej(ego) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków  
w Jastrowiu:   
  

1. Informujemy, że chcemy skierować ww. ucznia, którego jesteśmy prawnymi opiekunami, na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze/rewalidacyjne/dydaktyczne* organizowane w SOSW w Jastrowiu. 

 

2. Oświadczamy, że ww. uczeń/uczennica jest zdrowy(a) – bez objawów chorobowych i może bez 
przeszkód uczestniczyć w ww. zajęciach. 

 

3. Oświadczamy, że okresie minionych 14 dni nikt z najbliższego otoczenia dziecka: 
- nie podróżował/przebywał w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję koronawirusa, 
- nie miał bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (kontakt z przypad-

kiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), 
- nie pracował lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów 

zakażonych koronawirusem. 
 

4. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała ww. ucznia – zgodnie z ustalonymi w placówce 
procedurami.  

  

5. Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z zajęć na terenie ww. 
placówki w obecnym stanie epidemicznym, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących 
ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być 
związane z pobytem dziecka w placówce. 

 

6. Potwierdzamy znajomość „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 stosowanych na 
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu”  
i jednocześnie zobowiązujemy się do pełnego zastosowania się do zawartych w nim wytycznych.  

 

7. Aktualny numer telefonu do kontaktu to: .................................................................................................. 
 

 

8. Przyjęliśmy do wiadomości, że:  
- Uczniowie, którzy nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń 

rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także 
niesamodzielności nie mają obowiązku noszenia na terenie szkoły środków ochrony osobistej. Jeżeli 
rodzice lub opiekunowie dziecka podjęli decyzję o stosowaniu przez dziecko jakichkolwiek środków 
ochrony osobistej, powinni zapewnić je dziecku w wystarczającej ilości i przekazać nauczycielowi 
bezpośrednio lub pośrednio w opisanym opakowaniu (opis powinien zawierać imię i nazwisko dziecka 
wraz z ewentualnymi uwagami odnośnie stosowania danych środków), 

- W okresie częściowego wznowienia pracy ośrodka nie zapewnia się uczniom żadnych posiłków. Pracę 
ośrodka zorganizowano tak, by uczniowie mieli możliwość spożycia głównych posiłków  w domu. Jeśli 
rodzice lub opiekunowie przekażą uczniowi produkty żywnościowe (przekąski, dania obiadowe itp.), 
szkoła zapewni uczniom możliwość ich spożycia w warunkach zgodnych z przyjętymi w placówce 
zapisami ujętymi w „Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”. 

 
Data: ……………………………….. 
 
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna : …………………….…………….       …………….…………………. 

                                            (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 
 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna : …………………….…………….       …………….…………………. 
                                           (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

 
 

 
--------------------------------------- 
* Niepotrzebne skreślić.  


