
                                           Oświadczenie (kopia dla wychowawcy) 

      Decydując się posłać swoje dziecko ( dzieci) do Polskiej Szkoły im. Gen. Władysława Andersa 
zobowiązujemy się popierać i szanować jej główny cel oraz nadrzędne idee szkoły, jakim jest nauka 
języka polskiego, historii, geografii i religii oraz poznawanie kultury i polskich tradycji. 
    Zobowiązujemy się przyprowadzać dziecko do szkoły punktualnie na godz. 9: 00 am i odbierać je po 
zakończeniu zajęć o godz. 12: 30 pm.  
Ja niżej podpisana/podpisany rodzic dziecka/opiekun prawny  
Oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa na terenie Polskiej Szkoły im.gen. 
Wł.Andersa w okresie pandemii Covid-19" oraz zobowiązuję się przekazać wytyczne osobom 
upoważnionym przeze mnie do odbierania mojego dziecka, której numer telefonu został podany 
na formularzu rejestracyjnym.  

 zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej „Procedury Bezpieczeństwa na terenie szkoły 
w okresie pandemii Covid-19" związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: 
przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 
temperatury ciała,  oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, 
dziecko nie może  zostać w danym dniu  na terenie szkoły i będzie mogło do niej wrócić po 
ustaniu wszelkich objawów chorobowych.  

 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku przy wejściu i podczas pobytu       
w szkole termometrem bezdotykowym. 

 wyrażam zgodę na  zastosowanie środka dezynfekującego dłonie. 

 wyrażam zgodę na noszenie maseczki na terenie szkoły 

 zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach 
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.                 

 zobowiązuję się poinformować wychowawcę lub dyrektora o przewidywanej nieobecności 
dziecka w szkole i dostarczyć usprawiedliwienie w formie pisemnej  

Po zapoznaniu się z zasadami szkoły w czasie Covid-19 i podpisując dokument rozumiem, że stanowi on 
potwierdzenie, że przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na warunki zawarte w tym dokumencie oraz 
nie będę żądał/a w jakiejkolwiek formie odszkodowania lub zadośćuczynienia w razie zachorowania 
dziecka. 
Wyrażamy również zgodę na: (1) umieszczanie zdjęć dziecka (dzieci) na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych naszej szkoły i w prasie, które będą robione podczas uroczystości szkolnych, 
konkursów czy zajęć lekcyjnych; (2) na wykorzystanie mojego adresu e-mail w celach informacyjnych.   
W przypadku samodzielnego opuszczenia budynku szkolnego mojego dziecka (dzieci), dyrektor, 
nauczyciele, katecheci czy administracja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności. 
Zobowiązujemy się do odbywania dyżurów podczas trwania zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie.  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wyżej wymienionymi informacjami jak również z całym pakietem, 
który zawiera: 
- Regulamin Ucznia, Kalendarz na rok szkolny 2020/2020,  Komunikat szkolny nr 2 z 26 września 2020 
- Zasady odbywania dyżurów przez rodziców,- Oświadczenie (x 2 egzemplarze) 
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