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Załącznik nr 1 

do Procedur bezpieczeństwa dotyczących organizacji pracy Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach w czasie ograniczenia 

funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

……………………….                                                                                                                                                                                           

(miejscowość, data) 

…………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców  /opiekunów prawnych 

 

Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka  

…………………………………………………………………..  

uczęszczającego do Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach oświadczamy, że: 

1. chcemy skorzystać z opieki przedszkolnej w warunkach reżimu sanitarnego 

związanego z ze stanem epidemicznym w kraju 

2. nasze dziecko uczęszczać będzie do przedszkola  w godzinach  od ……… do ……  

3. jesteśmy / nie jesteśmy rodzicami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania                              

z przedszkola, zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  

4. 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 odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w 

przedszkolu. Nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących 

ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które 

mogłoby być związane z pobytem dziecka w Przedszkolu nr 1 Bajeczka w Obornikach 

5. zastosujemy się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumentach MEN, GIS i MZ oraz 

wyrażamy zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Przedszkole nr 1 Bajeczka                                 
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w Obornikach, co może wiązać się  z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem 

oraz innymi restrykcjami, a także podporządkujemy się poleceniom dyrektora 

przedszkola w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym 

dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń 

6. zobowiązujemy się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 

7. wyrażamy zgodę na pomiar temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym                         

w sytuacji zaobserwowania objawów choroby u dziecka 

8. wyrażamy zgodę na umieszczenie dziecka w izolatce pod nadzorem pracownika 

przedszkola w sytuacji  zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych                             

u dziecka 

9. zobowiązujemy się do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola w razie 

wystąpienia oznak chorobowych u dziecka  

10. zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora przedszkola poprzez kontakt 

telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej  związanej z wirusem SARS-

CoV- 2 w naszym najbliższym otoczeniu 

11. zapoznaliśmy się z Procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji pracy 

Przedszkola  nr 1 Bajeczka w Obornikach w czasie ograniczenia funkcjonowania 

placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

12. upoważniamy do odbioru z przedszkola  naszego dziecka, niżej wymienione osoby: 

- …………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………….. 

                                                                                                                            

………………………………… 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  
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