
Załącznik nr 2b 

 

……………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA 

I. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na COVID-19, 

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

 

Zaborów, dnia ......................         ...................................... 

podpis rodzica 

II. Oświadczenie o pobycie dziecka w szkole 

 

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-19: 

jestem świadoma/y * istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19:  

a) dziecka 

b) rodziców/ opiekunów 

c) innym domowników 

 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń.  

 

Zaborów, dnia ......................        …………………………………  

podpis rodzica 

 

III. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły 

 

 Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły we wskazanych godzinach.  

 

 

Zaborów, dnia .................... ..………………………………  

podpis rodzica 

 

 



 

IV. Oświadczam, że jestem świadoma/y obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego 

podczas sprawowania opieki w szkole zgodnie z rekomendacją GIS-u, MEN i MZ.  Zobowiązuję się do 

przestrzegania zasad zawartych w procedurach szkoły obowiązujących na terenie szkoły w okresie 

od 25.05.2020 do odwołania  

Zaborów, dnia ......................      ……………………………………... 

          podpis rodzica 

 

 

 V. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego*. 

 

 

Zaborów, dnia ......................      ……………………………………….. 

          podpis rodzica 

 
 
 
 
VI. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka.  
 

 

Zaborów, dnia ......................      ……………………………………….. 

          podpis rodzica 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby szkoły (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 rokuo 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).” 

*Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 


