
Deklaracja uczęszczania dziecka do Szkoły Językowej Progress 

w okresie pandemii COVID-19 

 

Deklaruję uczęszczanie ....................................................................................... (imię i nazwisko Słuchacz) 

na zajęcia językowe w Szkole Językowej Progress ……………………………………… w Zawierciu działającej w 

czasie stanu pandemii COVID-19.  

 

I. Imiona i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego: .................................................................................... 

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:  .....................................  

II. Oświadczam, że Syn/Córka jest zdrowy/a, nie występują u niego/niej żadne niepokojące objawy 

chorobowe. Ponadto nie miał/a świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na COVID-19,  

b) z osobą będącą w izolacji,  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

III. Oświadczam, że zgadzając się na pobyt Syna/Córki Szkole działającej w czasie stanu pandemii COVID-

19 jestem świadomy/świadoma istnienia ryzyka zarażenia się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie 

będę wnosił/-ła skarg i zażaleń.  

IV. W przypadku, gdy u Syna/Córki wystąpią objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Szkołę Językową PROGRESS  na adres mailowy: biuro@progresschool.compl 

lub telefonicznie: 601913890, 792434005. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za szkody w związku z tym wynikłe w i poniesione przez 

Szkołę oraz osoby trzecie. 

V. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie placówki w 

okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z uczniem chorym w czasie epidemii COVID-

19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.  

VI. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u Syna/Córki przed każdymi zajęciami.   

VII. Oświadczam, że Syn/Córka nie jest uczulony/a na środki dezynfekujące. 

VIII. Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 .  

 

Zawiercie, dnia ......................                                                                                      ....................................     

 

                                                                                                                       (podpis Rodzica/dorosłego Słuchacza) 

 

mailto:biuro@progresschool.compl


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCĄ NA TERENIE SZKOŁY JĘZYKOWEJ 

„PROGRESS” W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2,  na terenie 

Szkoły obowiązują następujące procedury: 

1. Aby uniknąć większych zgromadzeń, Słuchacze przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 5 

minut przed rozpoczęciem zajęć.  

2. W zajęciach językowych mogą brać udział tylko osoby zdrowe, nie przejawiające żadnych 

symptomów chorobowych. 

3. Przed wejściem do budynku należy nałożyć przyłbicę lub maseczkę zakrywającą nos i usta. 

4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. 

5. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. 

6. Rodzice przyprowadzający do Szkoły młodsze dzieci wchodzą na teren Szkoły  

w maseczkach i również dezynfekują ręce. 

7. Na terenie budynku należy zachować bezpieczną odległość. 

8. Przed wejściem do sali lekcyjnej nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury Słuchacza.  

W przypadku temperatury wyższej niż 36,6, Słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach. 

9. Podczas lekcji zaleca się pozostanie w przyłbicy lub maseczce. 

10. Podczas lekcji Słuchacze korzystają tylko z własnych przyborów do pisania. 

11. Po zakończeniu lekcji Słuchacze opuszczają salę lekcyjną w przyłbicy/maseczce i udają się 

niezwłocznie do wyjścia. 

12. Po każdych zajęciach sala lekcyjna jest dezynfekowana. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

 

W przypadku pojawienia się podczas pobytu w Szkole jakichkolwiek niepokojących symptomów 

chorobowych, mogących świadczyć o złym stanie zdrowia Słuchacza, Szkołą rości sobie prawo do 

niezwłocznego powiadomienia Rodziców/opiekunów prawnych. W zaistniałej sytuacji Rodzic lub 

opiekun ma obowiązek niezwłocznego zabrania dziecka ze Szkoły. 


