
Drogi Słuchaczu, 

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, a także innych Słuchaczy i Nauczycieli, prosimy Cię 
 o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia i podpisanie go. 

1. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną na terenie Polski, zajęcia 
edukacyjne mogą być zawieszone w każdym momencie i na czas określony, z możliwością 
dalszego przedłużania okresu zawieszenia zajęć.  

2. W przypadku zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej, o którym mowa w punkcie poprzednim, 
lekcje będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. W razie konieczności, osobom wchodzącym do szkoły, przebywającym na terenie szkoły 
można dokonać pomiaru temperatury przy użyciu termometrów bezdotykowych, a w 
przypadku użycia termometrów innych, niż bezdotykowe konieczna będzie ich dezynfekcja, 
po każdorazowym użyciu; przetwarzanie tej danej osobowej będzie tylko i wyłącznie 
wykorzystane w celach sanitarnych (w tym udostępnienie tej informacji podmiotom trzecim 
realizującym czynności z zakresu epidemiologicznego) i tylko przez okres przebywania w dniu 
odbywania zajęć na terenie szkoły, 

4. Szkoła (w  tym jej organ prowadzący) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, 
które mogą wyniknąć z ewentualnej ekspozycji na zakażenie bądź z samego zakażenia, 
 w tym w szczególności za rzeczywiście poniesioną szkodę, utracone korzyści bądź dalsze skutki 
szkody jakie mogą powstać w przyszłości, 

5. Należy przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz szkolnych procedur 
higienicznych i sanitarnych związanych z wprowadzeniem zaostrzonego rygoru sanitarnego, 

6. Jeżeli zaobserwujesz u siebie wystąpienie niepokojących objawów wskazujących na infekcję 
należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (odpowiednio jej pracowników, 
nauczyciela w trakcie zajęć, inny właściwy podmiot). Obowiązek poinformowania szkoły 
dotyczy także sytuacji, w której objawy wystąpiły poza szkołą, a w przeciągu ostatnich 21 dni 
poprzedzających ich wystąpienie przebywał/a Pan/Pani na terenie szkoły, np. uczestnicząc w 
zajęciach w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………, PESEL: ……………………..,  
będący/a słuchaczem/ką na kierunku  ………………………………………………………………………………………………… 

niniejszym oświadczam, iż przyjmuję powyższe zapisy do wiadomości. Oświadczam również,  
iż zapoznałem/am się z wewnątrzszkolnymi procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, 
opracowanymi w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, 
które zgodnie z art. 8a ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 8a ust. 8 USTAWY z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej są obligatoryjnie wiążące dla wszystkich osób przebywających na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, i zobowiązuje się ich przestrzegać, w szczególności procedur higienicznych 
i sanitarnych. 

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

Oświadczam, że przyjąłem/am oświadczenie słuchacza/ki: 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis oraz pieczątka 
pracownika szkoły) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszy dokument powstał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje dotyczące 
funkcjonowania placówek edukacyjnych w dobie pandemii tj. m.in.:  

1. § 1 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

2. § 18 ust. 2a-2c ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia  31 
grudnia  2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (w stanie prawnym na 1 września 2020 r.); 

3. § 2 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

4. art. 8a ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 8a ust. 8 USTAWY z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 


