
Załącznik Nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na  terenie placówki w okresie pandemii COVID-19                                                           
- zmiana z dniem 01.10.2020 r.                                                                                                         

 

Polanów, dnia ……………………. 

 

Imię i nazwisko matki:    …………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca:       …………………………………………. 

 

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

Nazwa grupy:  …………………………………………………….. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

         w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola 
 

1. Deklaruję: 

1) chęć skorzystania z opieki w Przedszkolu  Gminnym w Polanowie dla mojego dziecka                                

w trakcie obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii COVID-19; 

2) deklaruję pełne zastosowanie się do procedur oraz wyrażam zgodę na ich realizowanie przez 

placówkę. 

 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym,                             

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

3. Z dniem 01.10.2020 r. przyjmuję do wiadomości i stosowania: 

1) Szatnia dzieci – w szatni dużej może przebywać równocześnie 12 dzieci                                                                            

i 12 rodziców/opiekunów; w szatni grupy „Zajączki” może przebywać równocześnie                           

3 dzieci i 3 rodziców/opiekunów.  

2) Rodzice rozbierają dziecko i myją z dzieckiem rączki – łazienka na parterze, a następnie 

przekazują dziecko pomocom nauczycielek. 

3) Rodzice przemieszczają się po terenie parteru przedszkola /szatnia, korytarz, łazienka/                                    

w maseczkach – koniecznie. 

4) Przyprowadzanie dzieci – wejście do placówki odbywa się wejściem głównym, zaś wyjście                          

z budynku przez jadalnię /wyjście ewakuacyjne z boku budynku/. 

5) Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się wejściem głównym. 

6) Wyznaczony pracownik przedszkola kontroluje liczbę osób przebywających na terenie parteru 

– przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

7) Dzieci dowożone autobusami szkolnymi korzystają z wejścia bocznego /jak w miesiącu 

wrześniu b.r./. 

8) Oświadczenie - Załącznik Nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na  terenie placówki w okresie 
pandemii COVID-19 - zmiana z dniem 01.10.2020 r. – rodzice wypełniają jednorazowo.                                                                                           

4. Oświadczam, że: 

1) jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 

Przedszkola Gminnego w Polanowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej;  

2) zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie dziecka i rodziny 

oraz zdaję sobie sprawę, że:           
    - mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19; 



- w przypadku wystąpienia w środowisku przedszkola zakażenia lub jego podejrzenia                                     

u personelu /dziecka/rodzica dziecka, moja rodzina i jej najbliższe otoczenie zostaną objęte 

kwarantanną; 

     - w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast  

umieszczone w przygotowanym wcześniej w placówce izolatorium – pokój nauczycielski, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 
- zapoznałem/am się z Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkola Gminnego w Polanowie 

opracowaną na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli oraz IV aktualizacją Wytycznych. 

  
5. Zobowiązuję się do: 

1) natychmiastowego odebrania telefonu, który przekazuję do szybkiego kontaktu w sprawie 

mojego dziecka;    

2) będę na bieżąco informował dyrektora przedszkola o istotnych zmianach w zdrowiu mojego 

dziecka podczas epidemii. 

 

6. Rozumiem, że: 

1) poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie 

koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych 

będzie zgłaszane do odpowiednich służb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko oraz podpis matki)                                                   (Imię i nazwisko oraz podpis ojca) 

 


