
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

 
Szanowni Państwo 
 
 Informujemy, iż powrót dzieci do oddziału przedszkolnego/szkoły obciążony jest 
zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19, zarówno u dziecka, rodziców lub 
opiekunów, jak i innych domowników. 
 
 Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i 
personelu oddziału przedszkolnego/szkoły prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. 
 
ANKIETA (zaznacz pętlą prawidłową odpowiedź) 
 

1. 
Czy w ciągu 2 tygodni Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników lub osoba, z którą dziecko, 
rodzice (opiekunowie) lub domownicy mieli kontakt, przebywał za granicą?   

TAK NIE 

2. 
Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników lub osoba, z którą dziecko, rodzice 
(opiekunowi) lub domownicy mieli kontakt w ciągu ostatnich 14-stu dni jest objęty 
obecnie kwarantanną/ nadzorem epidemiologicznym, bądź ma objawy infekcji?  

TAK NIE 

3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji *?  TAK NIE 

4. 
Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u 
kogoś z domowników objawy infekcji*?   

obecnie TAK NIE 

w ciągu 
ostatnich 2 
tygodni 

TAK NIE 

5. 
Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników lub osoba z którą dziecko, rodzice ( 
opiekunowie) lub domownicy miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z osobą 
zakażoną wirusem Covid-19 ? 

TAK NIE 

 
 
 

 ………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce  
zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących 
procedurach:  

 Przyprowadzania i odbierania dziecka z Placówki. 

 Postępowania w reżimie sanitarnym po wystąpieniu podejrzenia chorobowego. 
 

………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 
 

2. Zobowiązuję się przyprowadzać do instytucji dziecko zdrowe – bez żadnych 
objawów chorobowych. 

………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 
3. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w 
oddziale przedszkolnym. 

………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z 
infekcjami oraz wirusem Covid-19. 

 
………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 
 
5. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły - Szkoły Podstawowej Fundacji  
„Elementarz” w Jackowie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 
………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 
 

6. Jestem świadom, iż w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie 
obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek i innych przedmiotów 
niebędących własnością szkoły.  

………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 



 
 

7. Ponadto jestem świadom, iż w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w 
Jackowie 

 Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z oddziału przedszkolnego/szkoły, 
obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do szatni.   

 Rodzic/opiekun oczekujący na odbiór lub przyprowadzający dziecko,  dzwoni do drzwi 
i przekazuje dziecko opiekunowi po wcześniejszym pomiarze temperatury dziecku 
przez opiekunkę. 

 
8. Oświadczam, iż jestem świadom ciążących na mnie obowiązków: 

 

 Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecku przed wejściem dziecka 
do placówki. 

 samoobserwacji i pomiarze temperatury ( u siebie i domowników ) 2 x dziennie a w 
przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) zobowiązuję się pozostać w 
domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

 wyjaśnij dziecku, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały 
wprowadzone (prosimy przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 
dziecku poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie 
lęku. To bardzo ważne gdyż to zupełnie nowa sytuacja dla dzieci) 

 przekazywania dyrektorowi/opiekunowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są 
istotne. 

 wyjaśnienia dziecku, aby nie zabierało do oddziału przedszkolnego zabawek i szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów. 

 regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Z naciskiem, że 
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na przywitanie. 

 zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania zarówno u dziecka jak i swój oraz domowników gdyż dziecko uczy się przez 
obserwację dobrego przykładu. 

 
. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 
 
 

………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 


