
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Załącznik nr 1 do Organizacji konsultacji dla uczniów kl. IV – VIII, zajęć 
rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

Pruszcz Gdański, .............................. 

…………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 
…………………………………………… 
nr telefonu do rodzica/ opiekuna 

Oświadczenie rodzica ucznia/dziecka 

 

My, rodzice/opiekunowie* dziecka/ucznia …………………………………….. (imię i nazwisko) 
uczęszczającego do klasy ………… Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
oświadczamy, że chcemy skorzystać z: 

- konsultacji przedmiotowych* 
- zajęć rewalidacyjnych* 
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka* 
 

Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla uczniów 
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym.  

Wyrażamy zgodę na prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 
budynku przy ul. Kasprowicza 16. 

 

Szkoła organizuje konsultacje wg ustalonego harmonogramu.  
 

Oświadczamy, że zarówno w domu dziecka, jak i najbliższej rodzinie nikt nie jest objęty 
kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla 
zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek 
w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na 
uczestnictwo naszego dziecka z konsultacji/zajęć rewalidacyjnych* w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego 
zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z 
pobytem dziecka w tej placówce.  

 

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie GIS, MZ 
i MEN oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami 
pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim i nauczycielom 
opiekującym się dziećmi w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem 
z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.  
 

…………………………………………………………………                                ………………………………………………………………… 
                     czytelny podpis matki/opiekuna                                                                          czytelny podpis ojca/opiekuna 
 
 
* właściwe zaznaczyć 

                                                                                                        

 


