
Rzeszów, dn. .................………… 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

WYCHOWANKA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE 

 

Oświadczam, że mój syn/córka: 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak 

choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych takich 

jak: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin, tj.:  

 mimo wprowadzonych w internacie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

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

COVID–19, 

 zdaję sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w 

internacie (nie tylko na terenie placówki, ale też w rodzinach pracowników i 

pozostałych wychowanków) zarówno moja rodzina, jak i moje najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

 wiem, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u pracowników, 

wychowanków internatu, placówka może zostać zamknięta do odwołania,  

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka zostanie ono 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej wyizolowanym 

pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym jako 

rodzic/opiekun zostanę niezwłocznie powiadomiona/-y. 

Moje dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.  

 

 

……………………………………………………..  
(data, czytelny podpis rodzica) 

 

 

 



DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 wysyłam do internatu tylko i wyłącznie zdrowe dziecko, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz deklaruję natychmiastowe (w ciągu 

maksymalnie 2 godz. od chwili powiadomienia mnie przez wychowawców) odebranie 

mojego dziecka z internatu w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 

czasie jego pobytu w placówce. 

 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili pojawienia się widocznych oznak 

choroby u mojego dziecka nie zostanie ono przyjęte w tym dniu do internatu i będzie 

mogło do niego wrócić dopiero po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie wejścia do 

placówki i w razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych.  

 zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy lub kierownika internatu o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej w moim najbliższym otoczeniu, które 

mogą mieć związek z chorobą COVID-19. 

 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na wyjścia mojego 

dziecka z internatu po zakończonych zajęciach lekcyjnych najpóźniej do godziny 

20.00. 

……………………………………………………..  
                                                                              (data, czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

Numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

wychowanka/wychowanki Internatu Zespołu Szkół nr 2: 

 

Imię i nazwisko wychowanka/wychowanki: ............................................................................... 

 

Dane matki: 

imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

tel. kontaktowy do matki: ............................................................................................................. 

email: ............................................................................................................................................ 

 

Dane ojca: 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

tel. kontaktowy do ojca: ............................................................................................................... 

email: ............................................................................................................................................ 

 

W sytuacji, gdyby zaistniała potrzeba natychmiastowego odebrania mojego dziecka z 

internatu, upoważniam do tego następujące osoby:  

 

imię i nazwisko/stopień pokrewieństwa: ..................................................................................... 

tel. kontaktowy: ............................................................................................................................ 

 

……………………………………………………..  
(data, czytelny podpis rodzica) 


