
ZAŁĄCZNIK NR 5
...................................................... Wierbka, dn.............................
(imię i nazwisko )

.....................................................

(miejsce zatrudnienia)

OŚWIADCZENIE

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów niniejszym oświadczam, 
że:

posiadam znajomość przepisów bhp. zostałem w tym zakresie przeszkolony i tym samym ponosić 
będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mojej opiece 
dzieci;
zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń 
wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i kierownika placówki.

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA DZIECKA NA 

WYCIECZKACH/IMPREZACH

W    poczuciu    pełnej    odpowiedzialności    przed    własnym    sumieniem, rodzicami i społeczeństwem 

za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej mej opiece

na......................................................................................................................................................

przez......................................................................................................................................................

w okresie od dnia ....................................... do dnia ............................................. oświadczam co następuje:

- z  należytą   uwagą i   zrozumieniem  zapoznałem  się  ze  wszystkimi  materiałami i przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży, 
- zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach 

wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków wychowawcy, kierownika 
wycieczki, opiekuna wycieczki.

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA
W TRAKCIE PRZEJAZDU NA I Z KOLONII LETNICH LUB INNEGO WYJAZDU

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia

powierzonych mej opiece dzieci w trakcie przejazdu z .............................................................................................

do ........................................................................ w dniu...............................................................

oświadczam, że:

- zostałem   pouczony   o   zasadach   dotyczących   bezpieczeństwa  dzieci   w  trakcie

przejazdów,

- zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych

przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków

opiekuna w trakcie przejazdu dzieci.
(podpis)
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