
…………………… ……………………….                                               Szczecin, dnia ………………………………                                                  
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

 

OŚWIADCZENIE 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………………………………..……………….. 

(imię, nazwisko dziecka) uczęszczającego do Przedszkola Publicznego nr 10 w Szczecinie, 

oświadczamy, że chcemy skorzystad z opieki przedszkolnej w placówce po wznowieniu 

działalności opiekuoczo-wychowawczej prowadzonej przez przedszkola  

od dnia 1 września 2020 r. w godzinach od ……… do ………. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu 

Publicznym Nr 10 zapewniającymi bezpieczeostwo w związku z wystąpieniem COVID-19 

  Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego                     

dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem  

z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie                   

i na własną odpowiedzialnośd wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką                                 

w przedszkolu, nie będziemy zgłaszad jakichkolwiek roszczeo dotyczących ewentualnego 

zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby byd związane 

z pobytem dziecka w tej placówce.  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. Zdajemy sobie sprawę,                             

że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu zarówno moja 

rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.  

Oświadczam, że nikt z mojego otoczenia, zakładu pracy oraz rodziny nie przebywa                

w izolacji lub kwarantannie związanej z chorobą zakaźną 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe. W ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpił co 

najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: - gorączka - 

kaszel - dusznośd - wysypka - bóle mięśni - ból gardła - utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe Oświadczam również, że moje dziecko nie ma innych niepokojących objawów 

chorobowych. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny                    

lub mailowy o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 

najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje 

na Covid – 19.  

Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w w/w dokumencie 

MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceo przez placówkę, co może wiązad się                          

z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także 

podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów w tym zakresie, a w przypadku 

braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszad 

roszczeo. 



  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (w ciągu 

godziny) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej 

wrócid po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni  

Podaje aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu w razie potrzeby  odbioru dziecka 

z przedszkola: 

l.p. Rodzice /osoby upoważnione  Numer telefonu 

   

   

   

   
 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 


