
 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  
Dyrektora Przedszkola  w sprawie zasad funkcjonowania  

Gminnego Przedszkola Publicznego im Jana Brzechwy w Górze 
w okresie epidemii. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII 

 
Ja niżej podpisany/a: 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 
1. Moja córka/ mój syn: 

   ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                          (nazwisko i imię dziecka)  
 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 
widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia 
żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, 
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe. 

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 
dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze 
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka  
i naszych rodzin tj.: 

4. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 
zakażenia COVID – 19. 

5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    
na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja 
rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 
personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający  
w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 
kwarantannę. 

7. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu 
i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 
czerwca 2020 r. 

8. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 

9. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 
zażaleń, pretensji do Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 
Brzechwy w Górze oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.  

10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przyprowadzania i odbierania 
dziecka z przedszkola. 
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Do przedszkola dziecko należy przyprowadzić zgodnie z ramowym rozkładem dnia 
ustalonym dla każdej z grup. Po wyznaczonych godzinach dzieci nie zostaną 
wpuszczone do przedszkola. 

11. Każda sala wyposażona jest w telefon kontaktowy: 
Sala Biedroneczki 695379425 
Sala Kangurki 69152774 
Sala Sówki 322117120 

12. Jestem świadomy, że niedostosowanie się do zasad spowoduje wypisanie dziecka 
 z przedszkola, co umożliwi dopisanie dziecka z listy oczekujących dzieci. 

 
 
 

…………………………………                                       ………………………………… 
miejscowość, data               podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych              

 

 
 
 

Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do: 
 

 Stałej dostępności telefonicznej pod numerem kontaktowym: 
………………………………………………………………………………………….. 

 Zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę 
nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. 

 Zabrania się przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji.  

 Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez żadnych objawów 
chorobowych.  

 Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś z objawami 
przeziębienia lub grypy. 

 Dopilnowania, żeby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek oraz innych 
przedmiotów.  

 Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślania, 
że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie.  

 Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady - 
dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 Przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii. 
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przez pracownika w czasie 

pobytu w przedszkolu.  
       

 …………………………………………… 
       podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych              
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W reżimie sanitarnym w przypadku braku pisemnej zgody rodzica na 

przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii, dziecko nie 
będzie przyjęte do przedszkola. 

 
…………………………………………… 

            podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych              


