
ZGODA RODZICA na konsultacje z nauczycielem na terenie szkoły dla ucznia 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach 

Wielkich w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z uwagi                        

na przeciwdziałanie wirusa powodującego chorobę COVID-19. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu, 

organizowanych na terenie szkoły w terminie i godzinach określonych przez dyrektora szkoły 

(podanych poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły).  

Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................................  

Klasa .......................................................................................................................  

Oświadczam, że:  

1. Jestem świadomy / świadoma, że podczas przebywania w szkole moje dziecko może 

zarazić się koronawirusem oraz przenieść go na inne osoby, w tym wspólnie 

zamieszkujące oraz mające kontakt z dzieckiem, co może wywołać chorobę         

COVID-19.  

2. Jestem świadomy / świadoma, że w przypadku ujawnienia koronawirusa u mojego 

dziecka lub jakiejkolwiek osoby mającej z nim kontakt, w szczególności przebywającej 

w tym samym czasie w szkole, na wszystkie osoby może zostać nałożona 

kwarantanna (łącznie z osobami wspólnie zamieszkującymi).  

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych lub zgłoszenia złego 

samopoczucia przez dziecko, nie przyprowadzę ( nie wyślę ) go do szkoły oraz 

poinformuję nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

4. W przypadku, gdy wśród osób mających kontakt z moim dzieckiem zostanie 

stwierdzony koronawirus lub osoby zamieszkujące wspólnie z dzieckiem zostaną 

objęte kwarantanną, nie przyprowadzę ( nie wyślę) dziecka do szkoły i poinformuję    

o tym Dyrektora Szkoły.  

5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka za pomocą termometru 

bezdotykowego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez osoby sprawujące opiekę jednego z symptomów 

choroby: kaszel, kichanie, podwyższona temperatura ciała, lub zgłoszenia przez 

dziecko złego samopoczucia, zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze 

szkoły. W tym celu podaję telefony do szybkiego kontaktu:  

 

Matka ......................................................................  

Ojciec .......................................................................  

 

 

 



Dyrektor Szkoły informuje:  

1. Z konsultacji skorzystać może uczeń całkowicie zdrowy, za wyjątkiem osób                    

z chorobami przewlekłymi istniejącymi przed koronawirusem, np. cukrzycą.  

2. Z konsultacji nie może skorzystać uczeń, który przebywa wraz z rodziną na 

kwarantannie lub w izolacji.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły przeprowadzony zostaje pomiar temperatury.  

4. Każdy wchodzący na teren szkoły od ul. Szkolnej, jest zobowiązany do:  

 założenia rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic,  

 dezynfekcji rąk płynem odkażającym, udostępnionym przez szkołę, a znajdującym 

się w widocznym miejscu,  

 poddania się pomiarowi temperatury,  

 przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w szkole w dobie pandemii, tzn. 

zachowania odległości między osobami co najmniej 2m, przebywania w maseczce         

i rękawiczkach w częściach wspólnych szkoły,  

 niekorzystania ze wspólnych płynów i posiłków,  

5. Po wejściu i dezynfekcji uczeń udaje się prosto do sali, w której odbywają się 

konsultacje.  

6. W sali po kolejnej dezynfekcji uczeń zajmuje wyznaczone miejsce przy stoliku.  

7. Po zakończonych konsultacjach uczeń bezzwłocznie, samodzielnie opuszcza salę oraz 

teren szkoły.  

8. 8. Zabrania się uczniom gromadzenia na terenie szkoły – zarówno w budynku jak i na 

terenie zielonym wokół szkoły.  

9. Konsultacje przeprowadza się w odpowiedniej sali, spełniającej wszelkie wymogi 

sanitarne.  

10. Korzystanie z toalety jest możliwe przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności 

i higieny: dezynfekcja rąk przez użytkowników, dezynfekcja toalet przez pracownika 

szkoły, indywidualne przebywanie na terenie sanitariatów.  

11. Organ Prowadzący Szkołę, zgodnie z wytycznymi GIS zapewnia środki do dezynfekcji 

rąk i powierzchni, środki czystości. Nie zapewnia dla dzieci środków ochrony osobistej 

takich jak maseczki, rękawiczki – pozostaje to w gestii rodziców.  

12. W przypadku stwierdzenia u ucznia któregokolwiek z symptomów choroby: kaszel, 

kichanie, podwyższona temperatura, zgłoszenie przez dziecko złego samopoczucia 

itp. – uczeń zostanie odizolowane od grupy i będzie oczekiwać na odbiór przez 

rodzica.  

13. Decyzja o izolacji oraz informacji do rodziców będzie podejmowana przez osoby 

nieposiadające wykształcenia medycznego, zatem nie będzie ona posiadać cech 

diagnozy i może być subiektywnym wrażeniem (rodzic / opiekun nie wnosi zastrzeżeń 

do takiej informacji).  

14. Podpisy rodziców / prawnych opiekunów:  

 

1. ................................................................         2. ……………............................................. 


