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Szanowny Rodzicu, 

    Minister Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał rozporządzenie, 
pozwalające na uruchomienie przedszkola w okresie pandemii, w celu realizacji zajęć.  
Dyrektor opracowuje wewnętrzne regulaminy, procedury, politykę funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii,  
z uwzględnieniem jego specyfiki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach 
prawa. Wytyczne określone przez w/w  Organy, mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom.  
 

    Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie o wystąpieniu w miejscu pobytu 
dziecka sytuacji,  w których mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka jak i osób przebywających z nim  
we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID19.  
 

Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby dziecko przebywające w placówce czuło się bezpiecznie. 
Dla bezpiecznej realizacji zadań przedszkola w przyjętej Polityce bezpieczeństwa, wymagane jest złożenie (poprzez 
zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń: 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

W związku z uczęszczaniem od 1 września 2020 r.  do Miejskiego Przedszkola nr 57 im. Krasnala Hałabały mojego 
 
syna/mojej córki…………………………………..……………………….,legitymującego się numerem PESEL………………………………..……          
 

Ja/My niżej podpisana(y), oświadczam, że: 
 

□   ani moje dziecko ani żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną/nadzorem  

         sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z powodu COVID19, ani nie jest mi wiadome aby którakolwiek z tych osób  
         miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź hospitalizowaną z powodu COVID 19, 

□ zapoznałam/(em) się  z „ Polityką bezpieczeństwa ” opracowaną dla Miejskiego Przedszkola nr 57 im. Krasnala 

Hałabały i zobowiązuję się do jej bezwzględnego przestrzegania aż do odwołania, 

□ zostałam/zostałem poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszej rodziny tj.: 

1) mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonego reżimu sanitarnego zgodnego  
z wytycznymi GIS, MZ, MEN zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola może dojść do zakażenia COVID-19, 

2) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole może 
zostać zamknięte  do odwołania i zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może 
zostać skierowane na 14-dniowa kwarantannę; 

3) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub pracownika przedszkola, osoba ta zostanie 
natychmiast odizolowana, niezwłocznie zostanie powiadomiony w przypadku dziecka rodzic/opiekun prawny oraz 
stosowne służby i organy; 

□ nie będę przyprowadzać do przedszkola dziecka przejawiającego oznaki choroby, w tym m.in., kataru, kaszlu, 

duszności, biegunki, wysypki,  bólu mięśni, bólu gardła, podwyższonej temperatury ciała, utraty smaku, węchu i innych, 

□ przyjmuję do wiadomości, że dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola, jeżeli zostaną zaobserwowane  

        objawy infekcji górnych dróg oddechowych, lub jego temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej  
        określonej w Polityce bezpieczeństwa przedszkola, 
□   wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem go do przedszkola lub  

         w sytuacji niepokojących objawów chorobowych w czasie  pobytu w przedszkolu, 

□ powziąłem informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę wpuszczony do holu przedszkola. Dziecko  

        będzie odbierane przy wejściu, przez pracownika przedszkola, 
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□ w przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania u dziecka, osoba upoważniona odbierze  

        dziecko z przedszkola bez zbędnej zwłoki, 

    w nagłych przypadkach szybka komunikacja z rodzicem/opiekunem prawnym jest możliwa pod numerem  

         telefonu: 

 

                                      ______________________________________________________________ 
numer telefonu szybkiej komunikacji 

□ jestem świadoma(y), że pomimo zachowania wszelkich środków i procedur Polityki bezpieczeństwa  

         wprowadzonych w przedszkolu, nie można w 100% wykluczyć ryzyka związanego z epidemią, w tym możliwością  
         zakażenia koronawirusem oraz zachorowaniem na COVID-19 mojego dziecka i akceptuję to, 

□ przyjmuję do wiadomości, że w razie konieczności ograniczonego funkcjonowania przedszkola, zmiany  

        wytycznych dotyczących np.; ograniczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, będą podane nowe  
        zasady  korzystania z przedszkola, 

□ zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych oświadczeń, 

 

□ Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące  

        o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu  
        prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia  
        wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 

 

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

                         Miejscowość, data                                                                    Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna/podpis 

          

 

 

                               …………………………………………………………………………….. 
                     Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna/podpis 

 

 


