
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 11/2020 

Procedura postępowania rodzica/opiekuna dziecka uczestniczącego w konsultacjach 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Złotoryi 

Rodzicu/opiekunie pamiętaj! 

Wciąż istnieje duże ryzyko zarażenia bardzo groźnym wirusem. Przestrzegaj wszelkich zaleceń 

tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo swojego dziecka, siebie, swojej rodziny 

i pracowników Ośrodka. 

I. Przed rozpoczęciem konsultacji: 

1. Szczegółowo zapoznaj się z poniższą procedurą oraz procedurą udziału ucznia 

w konsultacjach w okresie epidemii. 

2. Przekaż dyrektorowi Ośrodka oświadczenie oraz deklarację udziału w 

konsultacjach w wybrany przez siebie sposób ujęty w komunikacie na stronie 

internetowej placówki (menu Rodzic – Konsultacje). 

3. Powiadom dyrektora szkoły w momencie rezygnacji z konsultacji 

w wyznaczonym terminie.  

4. Powiadom dyrektora o występujących u dziecka uczuleniach na środki 

dezynfekujące. 

5. Jeżeli w dniu konsultacji występuje u dziecka jeden z następujących objawów: 

a) gorączka 

b) suchy kaszel 

c) zmęczenie 

Pozostaw dziecko w domu i jak najszybciej powiadom o nieobecności Dyrektora Ośrodka. 

6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny 

i zachowania: 

a) mycie rąk wodą z mydłem,  

b) nie podawanie ręki na przywitanie, 

c) unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust, 

d) zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania, 

e) utrzymywanie odległości od drugiej osoby (co najmniej dwa duże kroki). 

7. Dopilnuj, aby dziecko dotarło do szkoły tylko i wyłącznie w wyznaczonym w 

harmonogramie czasie. 

8. Zadbaj, aby dziecko dotarło do szkoły z własnym długopisem i kartką papieru 

lub notesem. 

9. Sprawdź czy dziecko nie zabiera ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów 

(maskotek, toreb, plecaków). 

II. W trakcie konsultacji dziecka: 

1. W trakcie pobytu dziecka w Ośrodku bądź dostępny pod wskazanym w oświadczeniu 

numerem telefonu. 

2. Podczas pobytu dziecka w Ośrodku pozostań poza jego terenem. 

3. Bądź świadomy, że dziecko na terenie Ośrodka zobowiązane jest dezynfekować 

ręce, zasłaniać usta i nos. 

4. Pamiętaj, że przed wejściem do Ośrodka możliwe jest badanie temperatury. 



5. Pamiętaj, że podczas pobytu dziecka w Ośrodku może dojść do zakażenia lub 

jego podejrzenia, co może skutkować: 

a) izolacją dziecka w gabinecie pedagoga, 

b) skierowaniem dziecka, jego rodziców i rodziny oraz pracowników 

Ośrodka  na 14-dniową kwarantannę, 

c) zamknięciem Ośrodka do odwołania i skierowaniem wszystkich 

przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodzin i 

najbliższego otoczenia na kwarantannę, 

  



OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja niżej podpisany …..........................................................................................  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

Oświadczam, że w dniu konsultacji na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Złotoryi (w skrócie „Ośrodek”) 

 

Mój syn/moja córka …..........................................................................  
(imię i nazwisko dziecka)  

1. Jest zdrowy/zdrowa i nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

2. Nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie. 

3. Nie jest uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Ośrodka, w 

celu odbycia konsultacji przedmiotowych, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

2. Zostałem poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 

rodzin tzn.:. 

1) Mimo wprowadzonych w Ośrodku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID – 19.  

2) Zdaje sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u 

dziecka, jego rodziców, pracowników Ośrodka –zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

3) Jestem świadom, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, 

jego rodziców lub personelu, Ośrodek zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie 

przechodzą kwarantannę. 

4) W przypadku zakażenia lub jego podejrzenia wyrażam zgodę na izolację dziecka w 

gabinecie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Ośrodka.  

3. Zostałem poinformowany, że w Ośrodku ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a w 

związku z tym opiekun lub inna osoba towarzysząca dziecku powinna przebywać poza 

terenem Osrodka w czasie, gdy syn/córka odbywa konsultacje.  

4. Zadbam o wyposażenie dziecka w niezbędne materiały:  

 do zakrycia ust i nosa (np. maseczka, szalik), 

 do pisania (długopis, zeszyt lub kartka papieru). 

5. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania godzin pobytu dziecka w Ośrodku zgodnie z 

harmonogramem konsultacji. 



6.  W trakcie pobytu dziecka w Ośrodku będę dostępny pod następującym numerem 

telefonu:…………………………………….. 

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania wychowawcy klasy lub Dyrektora 

Ośrodka o jakichkolwiek zmianach w zakresie niniejszego Oświadczania. 

 

Podpis rodzica/ opiekuna 

……………………………………… 

 


