
Statut Szkoły §2  

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w celu zapewnienia uczniom opieki w 

godzinach pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) prowadzi świetlicę.  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

Oświadczam, iż pracuję zawodowo i proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku w godzinach mojej 

pracy.  

 

Matka dziecka ............................................................................................................ oświadczam, że: 

                                                                         (imię i nazwisko) 

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 
Nazwa i adres miejsca pracy:  

 

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

 

 

…………………………………….     ……………………………… 

Podpis rodzica        Pieczęć zakładu pracy  

 

 

 

 

 

 

Ojciec dziecka ............................................................................................................. oświadczam, że: 

                                                                       (imię i nazwisko) 

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19 

□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19 

 
Nazwa i adres miejsca pracy:  

 

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

 

 

 
 

…………………………………….     ……………………………… 

Podpis rodzica        Pieczęć zakładu pracy  

 

 

 

 

 



ANEKS OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE PANDEMII COVID 19 (ŚWIETLICA 

SZKOLNA) 

I. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 
a) z osobą chorą na koronawirusa, 
b) z osobą będącą w izolacji, 
c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 
 

Katowice, dnia ...................... ............................……………………………………………………… 
                                                       (podpis matki)                                           (podpis ojca) 

 
II. Oświadczenie o pobycie dziecka w szkole 
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę do świetlicy szkolnej działającej w czasie stanu pandemii 

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

się COVID 19: 
a) dziecka 
b) rodziców/ opiekunów 
c) innych domowników 
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń. 
 
Katowice, dnia ...................... ...............................……………………………………………………… 
                                                                 (podpis matki)                                              (podpis ojca) 

 
 
 

III. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w szkole. 
  
Katowice, dnia ...................... ...................................…………………………………………………… 
                                                                 (podpis matki)                                             (podpis ojca) 

 
 
IV. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury w przypadku zauważenia przez nauczyciela bądź 

zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia. 
 

Katowice, dnia ...................... ...............................……………………………………………………… 
                                                                 (podpis matki)                                             (podpis ojca) 
 

 

 

 
V. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1. 
 

Katowice, dnia ...................... .................................... ……………………………………………… 
                                                                 (podpis matki)                                                       (podpis ojca) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


