
Załącznik nr 1 

 do Procedur organizacji i funkcjonowania 
Internatu Zespołu Szkół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu 

w warunkach stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem COVID-19 
 

 
 

OŚWIADCZENIA 

 rodzica/opiekuna prawnego/wychowanka 

w związku ze stanem epidemii i zakażeniami COVID -19                                                                

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi w internacie             

wewnętrzymi procedurami bezpieczeństwa  dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 

 

 

 

I. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Procedurami organizacji                                       

i funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu                

w warunkach  stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem COVID-19 i zobowiązuję się do ich 

stosowania. 

                                                                                       …................................................................. 

                                                                                                                                                  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…................................................................. 
                                                                                                                                   (data i czytelny podpis wychowanka) 

 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobyt syna/córki …..................................................... 

                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021 i jestem świadomy/świadoma 

pełnej odpowiedzialności za dobrowolny pobyt mojego dziecka w internacie w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej i zagrożenia zakażeniem COVID-19. Zostałem poinformowany/zostałam 

poinformowana o ewentualnym ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie mojego dziecka. 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

III. Ja, ………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na 
                                   (imię i nazwisko pełnoletniego wychowanka) 

 

pobyt w  Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021. Oświadczam, iż jestem 

świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolny pobyt w internacie                               

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia zakażeniem COVID-19. Zostałem 

poinformowany/zostałam poinformowana o ewentualnym ryzyku, na jakie narażone jest moje 

zdrowie. 

 

…................................................................. 
                                                                                                                             (data i czytelny podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

 

IV. Oświadczam, że w chwili obecnej, stan zdrowia mojego dziecka nie budzi zastrzeżeń. 
Mój syn/moja córka*: 

 nie ma objawów wskazujących na chorobę zakaźną i infekcję dróg 

oddechowych.** 

 w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał/-a/ bliskiego kontaktu z osobą 

zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19.** 



 nie przebywa w domu z osobą/osobami poddanymi kwarantannie lub 

izolacji.** 

*Niepotrzebne skreślić 

** (Proszę wpisać w kratce znak „x”, jeśli potwierdzają Państwo powyższe informacje.) 

……………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka niepełnoletniego/pełnoletniego) 

 

 

 

V. Oświadczam, że w chwili obecnej, mój stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. 
Ja, pełnoletnia osoba: 

 nie mam objawów wskazujących na chorobę zakaźną i infekcję dróg 

oddechowych.* 

 w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałem/mialam bliskiego kontaktu 

z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19.* 

 nie przebywam w domu z osobą/osobami poddanymi kwarantannie lub 

izolacji.* 

 

*(Proszę wpisać w kratce znak „x”, jeśli  potwierdzasz powyższe informacje.) 

 

…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

VI. Oświadczam, że wyposażę moje dziecko w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbicę, które będzie używało zgodnie                        

z procedurami obowiązującymi w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu. 
……………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka niepełnoletniego) 

 

 

VII. Oświadczam, że w czasie  mojego pobytu w internacie będę posiadał/posiadała własne  

środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbicę                                   

i używał/używała  je zgodnie z procedurami obowiązującymi w Internacie ZSPS i VIII LO                  

w Toruniu. 
 

…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka pełnoletniego) 

 
 

 
 

VIII. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała 

mojego dziecka w roku szkolnym 2020/2021 w każdym przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

. 
……………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka niepełnoletniego) 

*
Niepotrzebne skreślić 

 

IX. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury mojego 

ciała w roku szkolnym 2020/2021 w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 
 

…................................................................. 
(data i czytelny podpis wychowanka pełnoletniego) 

*
Niepotrzebne skreślić 


