
DEKLARACJA

KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLA W OKRESIE COVID 19
 A TAKŻE AKCEPTACJI, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO
W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

………………………………………………………………………………………………………….

DEKLARUJĘ POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ZAKRESIE:  (właściwe podkreślić)

a) realizacji minimum programowego tj. od godziny 7.30 – 13.30

b) powyżej pięciu godzin dziennie (od  godz. …………… do godz. ……………)

c) śniadania i obiadu

d) śniadania, obiadu, podwieczorka

NUMERY TELEFONÓW W RAZIE KONIECZNOŚCI SZYBKIEGO KONTAKTU: 

Kontakt z matką dziecka: telefon prywatny: ………………………………………………………..
Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ………………………………................................
Kontakt z ojcem dziecka: telefon prywatny:………………………………………………………… 
Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ………………………………................................

Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Lp. Nazwisko i imię osoby upoważnionej

1.

2.

3.

4.



OŚWIADCZENIA
Oświadczam,  że znana mi jest treść procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w
okresie  stanu  epidemii  w  związku  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2,  w  czasie  pracy
placówki w reżimie sanitarnym oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad
funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie w tym okresie.
Oświadczam,  że  moje  dziecko  jest  zdrowe  oraz  nikt  z  domowników  nie  przebywa  na
kwarantannie lub izolacji domowej z powodu Covid-19. 
Zobowiązuję  się do  niezwłocznego  poinformowania  dyrektora  przedszkola  o  wszelkich
zmianach  w  sytuacji  zdrowotnej  –  dotyczy  zdiagnozowania  wirusa  Covid-19  w  moim
najbliższym otoczeniu.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, 
w przypadku wystąpienia  niepokojących  objawów chorobowych.  Zgodę  wyrażam w pełni
dobrowolnie.  

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad i
procedur, Dyrektor podejmuje decyzję o zaprzestaniu świadczenia zajęć opiekuńczych dla
danego dziecka i niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców.

   

                                                    ……...............................................................................................................
                                                           Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych składających oświadczenie 

………………………………………………………………………
             Miejscowość, data 

W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem 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 25 sierpnia 2020 na podstawie art. 8a ustawy 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)


