
ANKIETA - ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

W JELENIEJ GÓRZE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19 

Ankieta nie jest anonimowa ze względu na potrzebę zebrania konkretnych danych w celu 

zorganizowania bezpiecznego pobytu uczniom w szkole podczas pandemii.  

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zgłoszenie dziecka do szkoły, to czy zdajecie sobie sprawę z tego, 

że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole, cały personel, ich rodziny, 

dziecko, rodzice dziecka i jego najbliżsi będą skierowani na 14 - dniową kwarantannę, a szkoła 

będzie zamknięta do odwołania? 

Jestem tego świadoma/y ………… (tak/nie)           Nie jestem tego świadoma/y …………….. (tak/nie)    

* właściwe podkreślić lub wpisać konkretną informację 

Imię i nazwisko dziecka    ……………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów dziecka ………………………………………………………………………………….. 

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

Mail  kontaktowy …………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Telefon aktywny do natychmiastowego kontaktu  ………………………………………………..………………………….. 

 1.  Czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem dziecka do szkoły w czasie epidemii  

   Covid 19? 

 Tak      Nie 

1. Jeżeli tak, proszę podać  zakres czasowy od kiedy? 

 Od początku otwarcia szkoły, tj. od 25 maja 2020 r. 

 Inna data …………………………………………………………………. 

 Inne możliwe terminy rozważane przez Państwa  

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

2. Jakie godziny pobytu dziecka w szkole zadeklarujecie Państwo ? 

 Godziny  od   - .............. , do - …................ 

3. Jakie  trudności mogą  pojawić się u dziecka, według Państwa,  w  czasie jego pobytu  

              w szkole? 

 Częsta zachorowalność, związana z alergią lub innymi dolegliwościami 

 Zbytnia ruchliwość 

 Zbytnia otwartość do innych dzieci 



 Częsty dotyk, przytulanie 

 Nie potrafi dokładnie zasłaniać ust, nosa przy wydmuchiwaniu czy kichaniu 

 Nie jest samodzielny podczas czynności higienicznych 

 Ma trudności z respektowaniem norm i zasad 

 Inne ……………………………………………………………………………………................................ 

              5.      Czy dziecko jest uczulone na jakiekolwiek środki dezynfekcyjne? 

 Tak                                                         Nie 

                  Jeżeli tak, proszę wymienić jakie. …................................................................................ 

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

              6.      Jeżeli zdecydują się Państwo na przyprowadzenie dziecka do szkoły to: 

               1) Czy dziecko miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19, czy ktokolwiek z członków 

   najbliższej rodziny lub otoczenia przebywa na kwarantannie? 

 Tak    Nie 

               2) Czy jest Pani/Pan świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka 

do Szkoły Podstawowej nr 6  w  Jeleniej Górze w aktualnej sytuacji epidemicznej? 

 Tak      Nie 

         8.  Czy mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

 środków ochronnych zdaje sobie Pani/Pan sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

 zakażenia COVID-19 ? 

 Tak      Nie 

        9.   Czy zdaje sobie Pani/Pan sprawę, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów  

               u dziecka/pracownika szkoły, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej 

wcześniej izolatce, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej? Niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy, Sanepid. 

 Tak      Nie 

      10. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę       

            wnosiła/ł skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6  

            w Jeleniej  Górze oraz organu prowadzącego/organu nadzorującego, będąc całkowicie 

świadoma /y zagrożenia  epidemicznego  płynącego  z obecnej sytuacji w kraju. 

       

 …..........................................................................................  czytelny podpis Rodziców/Opiekunów 



Wypełnioną ankietę proszę przesłać najpóźniej do 21 maja 2020 (czwartek) do godz. 15-tej 

na e-maila szkoły: szkolanr6jeleniagora@wp.pl. Oryginał dostarczycie Państwo do szkoły w 

chwili przyjęcia dziecka. 
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