
 

Załącznik nr 1 

    Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… ur. ………………… w ciągu 

ostatnich 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

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

temperatura, kaszel, katar). 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK procedur, regulaminów związanych  

z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z MDK w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, w szczególności do: 

1. Zakazania dziecku zabierania do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn 

zdrowotnych; 

2. Odbioru dziecka przez wyłącznie jednego z rodziców /opiekunów prawnych (nie wykazującego 

żadnych zmian chorobowych), w wyznaczonym przez dyrektora placówki miejscu. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, nauczyciela o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

 

Zasady zajęć Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy w roku szkolnym 2020/2021: 

- uczeń na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni)  

      - szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego 

      - zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek. 

      - jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć  

        tanecznych.  

      - do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel – wychowawca i akompaniator. 

      - liczebność grupy wynosi 10 - 18 wychowanków z zachowaniem zasady minimalnej   

        przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko. 

      - zajęcia taneczne będą prowadzone w miarę możliwości stałych parach (chłopiec,  

        dziewczynka) po pisemnym uzyskaniu zgody od rodziców/opiekunów. 

      - przed zajęciami tanecznymi obowiązuje dezynfekcja rąk każdego uczestnika. 

      - nauczyciele zapewnią taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze  

        sobą innych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne  

        godziny przerw. 

      - co najmniej raz na godzinę sala taneczna będzie wietrzona. 

      - po każdej grupie sala taneczna będzie dezynfekowana. 

 
…………………………… …………….. 

                                                                                                   (data i czytelny podpis rodzica)  


