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Załącznik nr 1 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. 

 
 

 
 
 ...................................................................   
 ...................................................................   
 ...................................................................   
Imię i Nazwisko WNIOSKODAWCÓW/WNIOSKODAWCY1 

Dane do kontaktowania się 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Tel ..............................................................  
e-mail .........................................................  

 
Dyrektor Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze 

 
Wniosek 

o zapewnienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii (od 25.05.2020 r.) dla 
 

........................................................................................ 
imię i nazwisko dziecka 

 
W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest do 
przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w 
drodze wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 
322, 374, 567) oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie 
internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.  
 
oświadczamy, co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany (a) i zapoznałem/łam się z wytycznymi 
przeciwepidemicznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z 
dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

                                                             

1  Wnioskodawca -oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie 
wychowujący dziecko. 



 

2 
 

opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji 
Narodowej. 

2. Zostałem/am poinformowany (a) i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego obowiązującymi na terenie placówki wychowania przedszkolnego, do 
której składam wniosek, które są dostępne na stronie internetowej tej placówki 2 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania: 
1) wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na 
podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) oraz 
wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 
innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie 
internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej; 

2) Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki wychowania 
przedszkolnego, do której składam wniosek, przede wszystkim:  

a) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez 
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,  

b) nie posyłania dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub ma objawy przeziębienia lub grypy, 

c) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie ustalonymi 
godzinami zawartymi w ramowym rozkładzie dnia, 

d) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w 
placówce. 

4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby  u 
mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże 
wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie 
w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu 
wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.  

5. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki                              
z użyciem termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie 
monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy 
dziennie, m.in.: 

1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki,  
2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 
 
 

 
Jednocześnie: 

                                                             

2  Wytyczne dla Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze znajdują się 
na stronie internetowej: www.przedszkole-gora.pl 
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1) deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do przedszkola codziennie 
w godzinach   
 

od ……………..……… do ………………….…….. 
 

2) deklarujemy, że nasze dziecko będzie korzystało z następujących posiłków: 
 

□ śniadanie □ obiad  □ podwieczorek 

 

PIERWSZEŃSTWO KORZYSTANIA Z PLACÓWKI 

Jesteśmy/nie jesteśmy* rodzicami/opiekunami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania 
z placówki wychowania przedszkolnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji 
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (dalej jako Wytyczne).  

 

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie 
informacji, który z rodziców jakie kryterium spełnia. 

 

 

 

  ........................................   ........................................................  
data      podpis obojga rodziców/opiekunów 

prawnych 
 

W reżimie sanitarnym w przypadku braku pisemnej zgody rodzica na przestrzeganie 
procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii, dziecko nie będzie przyjęte 
do przedszkola. 

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

               data                     podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 

Czy oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują 
zawodowo? 

TAK  
□ 

NIE  
□ 

Rodzice/opiekunowie prawni pracują w systemie 
zmianowym? 
 

TAK  
□ 

NIE  
□ 

Miejsce zatrudnienia rodzica/opiekuna prawnego matka: 
 
 
 

ojciec: 
 
 

Rodzice/opiekunowie prawni nie są w stanie zapewnić 
opieki dziecku? 

TAK  
□ 

NIE  
□ 
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