
DOTYCZY WEJŚCIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW/OSÓB Z ZEWNĄTRZ 
DO SZKOŁY ZGODNIE Z „PROCEDURAMI POBYTU UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH 
PRACOWNIKÓW NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII” 
 
......................................................... 
  Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 
Dane do kontaktowania się  
 
Tel.................................................... 
 
email............................................... 
 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 5 
z Oddziałami Sportowymi  
im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie 

 

Zgłoszenie wejścia na teren szkoły  
rodzica/prawnego opiekuna ucznia/osób z zewnątrz w okresie epidemii  

 

W okresie epidemii szkoła umożliwia wejście rodzica/prawnego opiekuna/ osoby ucznia na teren szkoły tylko 

za zgodą Dyrektora w konkretnym celu. Szkoła zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego 

ustalonego w drodze wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.  

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej Ministra Edukacji Narodowej 

Zgłaszam swoje wejście  na teren Szkoły w czasie epidemii 

........................................................................................ 
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna dziecka / osoby z zewnątrz 

 

 w dniach   ........................................................................................................................ 
 w godzinach od............................ do............................... 
 

 

Znam zasady organizacji zajęć w szkole w okresie epidemii: 
1. Dyrektor/pracownik szkoły ma prawo odmówić wejścia do szkoły 

ucznia/rodzica/prawnego opiekuna ucznia, u którego stwierdzi objawy 
chorobowe.  

2. Nie może wejść do szkoły uczeń/rodzic/prawny opiekun ucznia, który chorował 
na covid-19 lub mieszka wspólnie z osobą, która chorowała na covid-19 
lub przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 



3. Osoby wchodzące na teren Szkoły są zobowiązane do przestrzegania reżimu 
sanitarnego, w tym w szczególności: 

1) osłaniania ust i nosa; 
2) zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych osób przebywających 

w otoczeniu; 
3) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku lub korzystania 

z jednorazowych rękawiczek ochronnych. 
 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

2. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. 

 
Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury własnego ciała przed wejściem do szkoły 

 oraz temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 

 
 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

3. Zapoznałem/am się z „Procedurami pobytu uczniów, nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. 
Janusza Kusocińskiego w Chorzowie w czasie epidemii”, przesłanych do mnie mailem 
w dzienniku elektronicznym. 

4. Zgodnie z wytycznymi szkoła zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji 
z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 
chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka 
objawów chorobowych.  

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
 
Pouczenie: 
Brak wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka lub własnego, złamanie „Procedur pobytu 
uczniów w szkole w czasie epidemii” przez dziecko lub rodzica oraz niezłożenie w terminie stosownych 
oświadczeń na piśmie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka skutkuje zakazem wstępu dziecka do szkoły. 
 


