
ZGODA/OŚWIADCZENIE 
 

Brodnica, dnia ........................ 

 

 (Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów)..........................................................................  

 

(adres zamieszkania)......................................................................................  

 

(numer telefonu ) …………………………………….. 

 

 

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki............................................................................  

 

 w dobrowolnych konsultacjach dla klas VIII z .................................. (przedmiot) odbywających  

 

się w .................(dzień) o godzinie.............................. 

 

Oświadczam, że znane są mi wytyczne GIS, MZ, MEN i aktualne zasady sanitarno-

higieniczne obowiązujące w placówce podczas stanu epidemii. Zobowiązuję się dostosować 

do procedur, które zostały wprowadzone w szkole w zakresie organizacji konsultacji oraz 

natychmiastowego odbioru ucznia w momencie powiadomienia o niepokojących objawach 

chorobowych.  

Mam również świadomość możliwości zarażenia dziecka wirusem COVID-19 w szkole 

i biorę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem go do szkoły.  

 

...............................................(Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

Informacje dla rodzica i ucznia: 

Jako rodzic/opiekun ucznia: 

1.Biorę pełna odpowiedzialność za podjęta decyzję związaną z braniem udziału w 

organizowanych w Szkole zajęciach konsultacyjnych. 

2.Moje dziecko nie miało i nie ma kontaktu z osobą, u której stwierdzono chorobę COVID-19 

bądź osobą która przebywa na kwarantannie lub w izolacji 

3.Jestem świadoma/y, że moje dziecko będzie miało wykonywany pomiar temperatury 

4.Jestem świadoma/y, ze jeżeli moje dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy 

chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostanę wezwana/y do 

natychmiastowego odebrania go ze Szkoły 

5.Jestem świadoma/y zagrożeń ryzyka choroby COVID-19 

Zobowiązuję się do: 

1.Przestrzegania zarządzeń i regulacji obowiązujących w Szkole dotyczących procedur 

wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa w związki z COVID-19 

2.Przekazania Dyrektorowi Szkoły istotnych kwestii dotyczących zdrowia dziecka. 



3.Zabezpieczenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust. 

4.Przestrzegania zasad, iż do szkoły przychodzi uczeń zdrowy. 

5.Regularnego przypominania dziecku o zasadach higieny 

6.Przestrzegania zasad pobytu dziecka w szkole 

7.Bycia dostępnym pod podanymi numerami telefonu 

 

...............................................(Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

...............................................(Data i czytelny podpis ucznia) 

 

 

 

DEKLARACJA RODZICA DOTYCZĄCA UDZIAŁU SYNA/CÓRKI 

W KONSULTACJACH 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

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

Klasa……………… 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna 

ucznia 

 

 

 

Aktualny nr telefonu/email  

 

 

 

 

Data i podpis matki/prawnego opiekuna……………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

ucznia 

 

 

 

Aktualny nr telefonu/email  

 

 

 

 

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna……………………………………. 

 

 

 



Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy 
szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalimy w porozumieniu z nauczycielami po 
wcześniejszym zapisaniu się uczniów w systemie i.kcek (zakładka Zapisy na konsultacje w 
Strefie Ucznia lub Strefie Rodzica).  
Będzie to można uczynić do czwartku 28 maja (do godziny 21.00). Uczniowie wybierać 
będą przedmiot oraz swojego nauczyciela, do którego chcą przyjść na konsultacje.  
Po zamknięciu zapisów nie będzie możliwości dopisania się do listy.  
Z poważaniem Dyrekcja Szkoły 


