Załącznik nr 2
Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania szkoły po
zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem
(COVID-19) oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
(CODIV-19) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z
Wujka w Zespole Szkolno Przdszkolnym Nr 7 w Katowicach

Katowice dnia ,…………….
………………………………………………

………………………………………

Nazwisko i imię matki lub opiekunki dziecka

nr telefonu matki

……………………………………………

………………………………………

Nazwisko i imię ojca lub opiekuna dziecka

nr telefonu ojca

Oświadczenie
Jako rodzice/opiekunowie prawni dziecka …………………………………….. uczęszczającego do
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno - Przedszkolnego Nr
7 w Katowicach oświadczamy, że chcemy aby nasze dziecko uczęszczało na zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w placówce po zniesieniu zawieszenia działalności
szkoły.
Oświadczamy, że obydwoje pracujemy i nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem.
Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
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 placówek w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy
zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w szkole, 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.
Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS
i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się
z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie
się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad
naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.
Zapoznałam/em się z Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania szkoły po zakończeniu
zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek
zakażenia koronawirusem (CODIV-19) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z
Wujka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach, zrozumiałem ich treść,
zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, a także niezwłocznego
poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu zakażenia koronawirusem lub wystąpienia
wywołanej nim choroby u członków rodziny lub osób z bliskiego otoczenia .
…………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów

