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Szanowny Rodzicu! Pamiętaj, że wciąż obowiązuje stan epidemii i Twoje decyzje winny być 

podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich dzieci oraz 

pracowników. 

 

DEKLARACJA RODZICÓW 

o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w czasie pandemii 

 
 

Wyrażamy chęć uczęszczania naszego dziecka 

 

……………………………………….……….……………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 

do Przedszkola nr 1 od 18 maja 2020r. 

 Dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godz. ….….…... do godz.  ….…….… 

i korzystało z pełnego wyżywienia oferowanego przez placówkę. 

 Znam zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie obowiązujące w Przedszkolu nr 1                

w Nisku. 

 

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

 

*Proszę potwierdzić odpowiednie oświadczenia i zgody, które dotyczą Państwa dziecka. 

 

Oświadczenie 1 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r. i Ministerstwa Zdrowia. 

 

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 
 

 

Oświadczenie 2 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa                            

na kwarantannie lub w izolacji domowej z powodu Covid-19.  
 

Numery telefonów w razie konieczności szybkiego kontaktu:  

        

                  

        

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 
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Oświadczenie 3 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest uprawnione do skorzystania w pierwszej kolejności                   

z możliwości uczęszczania do przedszkola w okresie od 18 maja 2020r. przewidziane                   

dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                    

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

  

 

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczenie 4 

Oświadczamy, że nie mamy możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu,                         

ze względu na brak możliwości  pogodzenia pracy z opieką w domu. W razie konieczności 

okażemy zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. 

 

 

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

Zgoda 1 

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury u naszego dziecka w związku z pobytem                             

w przedszkolu w okresie reżimu sanitarnego.   

Zgodę wyrażam w pełni dobrowolnie.  Wiem, że mogę wycofać ja w każdym czasie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, wysyłając maila na adres  pp1.nisko@gmail.com   Można też taki  wniosek                      

o wycofanie zgody zgłosić pisemnie w siedzibie placówki.  

 

Zgoda 2 

Wyrażamy zgodę, aby w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) 

oraz objawów chorobowych naszego dziecka, nauczyciel wezwał jednego z rodziców                        

do odebrania dziecka z przedszkola 

 lub 

 w sytuacji podejrzenia zarażenia Covid-19 również powiadomił odpowiednie służby. 

 

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

Czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych 
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