
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE 

UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT” 

W CZARNKOWIE 

 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w przedszkolu i nowe zasady higieny, które są zgodne z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanepidu i Ministerstwa Edukacji Narodowej i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń.  

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zakażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu SARS-CoV-2. Jestem świadoma/y iż 

podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich pracowników 

przedszkola, dzieci i ich rodzin. 

  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka 

do przedszkola, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym za narażenie na 

zakażenie SARS-CoV-2 jest po mojej stronie.  

 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

 

 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 

kwarantannę.  

 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do 

przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.  

 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów  

z zewnątrz.  

 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.  

 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się 

maksymalnie dwoje dzieci i dwoje rodziców/opiekunów prawnych dlatego biorąc pod uwagę 

bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, dzieci będą przez 

rodzica/prawnego opiekuna wprowadzane do przedszkola wejściem głównym do tzw. 

wiatrołapu (mogą tam znajdować się dwie osoby - dziecko i rodzic/osoba upoważniona przez 

rodzica) i moje dziecko przy drugich drzwiach wejściowych przy tymże wejściu będzie 

przekazywane pod opiekę pracownikowi przedszkola i w ten sam sposób będzie odbywał się 

odbiór - dziecko będzie ubrane przyprowadzane do drzwi wejściowych przez pracownika  

i przekazane osobie, która jest upoważniona do odbioru dziecka. W przypadku gdy  

w wiatrołapie już przebywa rodzic z dzieckiem jestem zobligowany do oczekiwania na 

zewnątrz budynku na swoją kolej w odległości od innych dzieci i rodziców nie mniejszej niż 

2 metry. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez mnie maseczki 



ochronnej i rękawiczek, muszę zdezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuację przekazać 

dziecko pracownikowi przedszkola w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego 

przebywania w pierwszym korytarzu tzw. wiatrołapie.  

 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od dyrektora, nauczycielki lub 

pracownika przedszkola i odebranie dziecka w trybie natychmiastowym z przedszkola.  

W takiej sytuacji dziecko będzie przebywało w pomieszczeniu wyznaczonym na 

odizolowanie go od grupy.  

 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora 

przedszkola.  

 

13. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi zagrożenia, jakie niesie COVID-19  

w tym informacjami na temat zakażenia SARS- CoV-2 i numerem telefonu Przedszkola, 

który muszę natychmiast odebrać, wiem gdzie mam się udać w razie podejrzenia zakażenia.  

 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych 

osobowych dziecka w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2. 

 

15. Jan niżej podpisany/-a mam świadomość, że ze względu na specyfikę pracy przedszkola 

nad moim dzieckiem sprawować opiekę będą 2 nauczycielki w ciągu tygodnia i pani z obsługi 

tj. pani woźna. Jeżeli będzie taka potrzeba to w sali będzie również przebywać pomoc 

nauczyciela. Wiem, że nie ma innej możliwości organizacji pracy w przedszkolu i mam 

świadomość zagrożeń, które mogą wynikać z takiej sytuacji. 

 

 

 

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


