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ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

OŚWIADCZENIA 

oświadczenie o miejscu pracy 
Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, 

zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie 

pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanu epidemicznego . 

Oświadczam, że jestem zatrudniona  w……………………………………………………….  

Oświadczam, że jestem zatrudniony w……………………………………………………….. 

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie  oświadczeń 

niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu 

karnego. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję postanowienia o pierwszeństwie w przyjęciu na 

zajęcia opiekuńcze dzieci pracowników wykonujących zawód rekomendowany  

w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. (zm. 4.05.2020), tj.: 

 realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych)  

 pracujących, którzy  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem  

w domu 

 
………………………………………………                                 ……………………………………. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

Oświadczam, że moje dziecko  jest zdrowe i wszyscy nasi domownicy są zdrowi.   

 

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

      podpisy rodziców  

  

Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji domowej.  

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

      podpisy rodziców  

 

Oświadczam, że nie mieliśmy i nasze dziecko nie miało kontaktu z osobami zarażonymi 

COVID-19 ani z osobami pozostającymi na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych.  

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

      podpisy rodziców  
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Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego najpóźniej do godziny 

8:00,  a w razie niepokojących objawów odebrania dziecka ze szkoły najpóźniej 30 minut od 

powiadomienia lub wskazania wyznaczonej osoby, która odbierze dziecko.   

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

      podpisy rodziców  

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku przy przyjęciu go do szkoły.                                

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

      podpisy rodziców  

Jestem świadomy zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie trwania 

epidemii koronawirusa, ryzyka, iż pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa  

i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych w Szkole Podstawowej Nr 9  

w Rumi, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję 

ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny i biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka. 

 

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

      podpisy rodziców  

Zapoznałem/am się i akceptuję :   

 Procedurę na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania 

zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w  Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Rumi 

 Procedurę bezpieczeństwa pobytu dziecka w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi – 

zgodnie z wytycznymi GIS.  

 Procedurę zgłaszania i rekrutowania uczniów na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 

 Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.  

  

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

      czytelne podpisy rodziców  

Numery telefonów niezbędnych do szybkiej komunikacji:  

mama:……………………………………..           tata: ……………………………………….  

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

Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych  
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 Osoba wyznaczona przez rodziców do przyprowadzania oraz odebrania dziecka  

w sytuacji, kiedy rodzice nie mogą go niezwłocznie a występują u niego niepokojące 

objawy: 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez rodziców  

…………………………………………………………..,  

nr tel………………………………... 

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

   Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych 

  

Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz 

że do moich powinności należy:  

• pilne odebranie dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów 

choroby, 

• wyjaśnienie dziecku, żeby  nie  przynosiło  niepotrzebnych przyborów oraz  

zabawek,  

• regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania).  

 

 

………………………………………………                                 ……………………………………. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 
 


