Załącznik nr 4c do Zarządzenia nr 11/V/2020 z dnia 21 maja 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
w sprawie zasad sprawowania opieki nad dziećmi
oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19
w okresie od 25 maja 2020r. do odwołania

………………………………………………….
…………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów prawnych)
………………………………………………….
………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

DEKLARACJA
.

w sprawie korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………………….………………….. będzie korzystało
(imię i nazwisko)

z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie szkoły według ustalonego w szkole
harmonogramu, który przyjąłem do wiadomości.

……………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

1

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem ucznia na
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w szkole w czasie epidemii COVID - 19
Ja, ….......................................................... niżej podpisany/a będący rodzicem /opiekunem prawnym
………………..……………………………..….......................................................... ucznia / uczennicy kl. …………
( imię i nazwisko)

Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
oświadczam, co następuje:
− świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły oraz
dowożeniem go do placówki, które dotyczy zarówno dziecka jak i osób z nim mieszkających
oświadczam, że chcę skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla mojego dziecka
w czasie epidemii zgodnie z harmonogramem obowiązującym w szkole,
− zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do szkoły punktualnie i odbierać o ustalonej
godzinie,
− w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki/ innym rodzicem zobowiązuję się do
zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki,
− oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
− zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy/prowadzącego zajęcia i dyrektora
placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie
wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty
kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19,
− oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych wskazujących na
wystąpienie choroby zakaźnej,
− podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona do
odbioru dziecka ze szkoły przez cały czas pobytu dziecka w placówce
…...............................................................................................................................,
− zobowiązuję się zapewnić niezwłoczny (w czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbiór dziecka
przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,
− wyrażam zgodę na codzienne dokonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka
termometrem bezdotykowym,
− wyrażam zgodę na izolację mojego dziecka w odrębnym pomieszczeniu w przypadku
wykazywania objawów chorobowych,
− deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach wydanych przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczonych na
stronie szkoły) 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 dyrektora i nauczycieli w tym zakresie,
− przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków istnieje ryzyko zakażenia
Covid -19 i w związku z tym nie będę wnosił roszczeń wobec organu prowadzącego i szkoły,
− znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
2

w związku z korzystaniem z usług placówki.
……………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

3

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJANYCH W SKOCZOWIE
1. Dzieci można przyprowadzać do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbierać
punktualnie o wyznaczonej godzinie.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają obowiązek
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, nauczycieli, jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
3. Rodzice/przewoźnicy mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły,
a nauczyciel prowadzący zajęcia czeka na korytarzu.
4. Jeśli rodzice/opiekunowie/przewoźnicy

wejdą

na

teren

szkoły mają

obowiązek

dezynfekcji rąk i zakrywania ust oraz nosa.
5. Ucznia do szkoły przyprowadza rodzic/opiekun prawny/przewoźnik.
6. Uczeń do sali wprowadzany jest przez nauczyciela.
7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
8. Dzieci przyprowadzane są do szkoły i odbierane przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
10. Jeśli uczeń przejawia jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie
powiadomieni przez dyrektora/nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze
szkoły.

Zapoznałem się z treścią i zobowiązuję się stosować procedurę

……………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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