
 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………..……… klasa………… 

 

 

Wyrażam zgodę na mój udział w konsultacjach: 

 Indywidualnych 

 Grupowych 

według ustalonego harmonogramu, organizowanych w dniach 1 – 7 czerwca 2020 r. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  

wytycznymi GIS, MZ i MEN. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- nie mam objawów infekcji układu oddechowego (katar, kaszel, duszności), nie miałem/am 

kontaktu z osobę zarażoną koronawirusem COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie, 

- w czasie przebywania w szkole będę zaopatrzony/a w środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki) oraz będę posiadał/a własne przybory szkolne, 

- zapoznałem/am się z obowiązującymi w szkole procedurami dotyczącymi organizowania 

konsultacji oraz będę stosował/a się do przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa 

podczas pandemii, procedur szkoły oraz zaleceń nauczycieli. 

      W przypadku wystąpienia u mnie niepokojących objawów chorobowych wyrażam zgodę 

na powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bełchatowie. 

      Jednocześnie biorę odpowiedzialność za moje dobrowolne przyjście do szkoły 

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, oraz że znane mi jest ryzyko, na jakie narażone jest 

moje zdrowie mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

ochronnych. 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                                    (data i podpis pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 



 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………… ucznia kl…………. 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w konsultacjach 

 Indywidualnych 

 Grupowych 

według ustalonego harmonogramu, organizowanych w dniach 1 – 7 czerwca 2020 r. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  

wytycznymi GIS, MZ i MEN. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko: 

- nie ma objawów infekcji układu oddechowego (katar, kaszel, duszności), nie miało kontaktu 

z osobę zarażoną koronawirusem COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie, 

- w czasie przebywania w szkole będzie zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki) oraz będzie posiadało własne przybory szkolne, 

- zapoznało się z obowiązującymi w szkole procedurami dotyczącymi organizowania 

konsultacji oraz będzie stosowało się do przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa 

podczas pandemii, procedur szkoły oraz zaleceń nauczycieli. 

      W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiłyby niepokojące objawy chorobowe, 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły oraz odebrania dziecka 

w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

      Jednocześnie biorę odpowiedzialność za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły 

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, oraz że znane mi jest ryzyko, na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

środków ochronnych. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


