
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE 

UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT” 

W CZARNKOWIE 

OD 01.09.2020 ( NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021)  

 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa  obowiązujące w Przedszkolu  

i nowe zasady higieny 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 i ich rodziców SARS-CoV-2. Jestem 

też świadoma/y iż narażona/y jestem ja, moje dziecko, rodzina i osoby z którymi spotykam się 

na kwarantannę.  

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 – przyprowadzania 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 mojej i mojego dziecka przy wejściu 

do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki ( jeśli zaistnieje taka potrzeba).  

Mam świadomość, że pomiar temperatury odbywa się dla dobra mojego dziecka, mojego  

i innych osób z którymi mam kontakt. 

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

z zewnątrz.  

9. Wiem, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie jedno dziecko  

z  rodzicem/opiekunem.  

10. Wiem, jak wygląda przyprowadzanie i odbieranie dziecka do/z przedszkola, nie mam żadnych 

zastrzeżeń do tych procedur i zgadzam się z nimi. 

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. 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.  

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

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

14. Ja niżej podpisany/-a mam świadomość, że ze względu na specyfikę pracy przedszkola nad 

moim dzieckiem sprawować opiekę będą 2 nauczycielki lub też 3 w ciągu tygodnia. Będzie 

też miała kontakt z dziećmi nauczycielka angielskiego i religii. W każdej sali też jest Pani  

z obsługi, a także tzw. pomoc nauczycielki. Wiem, że nie ma innej możliwości organizacji 



pracy w przedszkolu i mam świadomość zagrożeń, które mogą wynikać z takiej sytuacji. Nie 

mam co do tego żadnych zastrzeżeń. 

15. Wyrażam zgodę, aby w godzinach rannych tj. od  6:30 do 7:00 i w godzinach popołudniowych 

tj. od 15:30 do 16:00 dzieci „zbierały” się w salach pełniących dyżur. Między dziećmi w takiej 

pełniącej dyżur sali będzie zachowana bezpieczna odległość. 

16. O każdej niepokojącej mnie sprawie, sytuacji powiadomię dyrektora przedszkola. 

17. Ja niżej podpisany w razie zakażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,  SARS-

CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19 nie będę wnosił jakichkolwiek roszczeń i nie będę 

oskarżał o to dyrektora przedszkola i pracowników. Jestem w pełni  świadoma/y, iż narażony 

jestem ja, moje dziecko, rodzina i osoby z którymi się spotykam. Decyzja moja jest 

przemyślana i podejmuję ją z pełną świadomością. 

 

 

 

         ………………………………………… 

                                                                               imię dziecka 

 

 

 

………………………………………………………………. 

                                                            podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Czarnków,01.09.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


