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Oświadczenie Rodziców 

Przedszkola nr 2 „Zielony Wiatraczek” 

w Sierakowicach 

  1. DANE DZIECKA 

Grupa  

Imię i nazwisko dziecka  

Adres zamieszkania  

PESEL  

 

2. ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

Imię i nazwisko 

matki/opiekunki prawnej 

 

Numer telefonu 

 

Imię i nazwisko ojca 

/opiekuna prawnego 

 

Numer telefonu 

    

Osoba upoważniona  

do odbioru dziecka 

 

Numer telefonu 

Osoba upoważniona  

do odbioru dziecka 

 

Numer telefonu 

    

Osoba upoważniona  

do odbioru dziecka 

 

Numer telefonu 

Osoba upoważniona  

do odbioru dziecka 

 

Numer telefonu 

    

 

3. OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH :  

* Oświadczam, że : znam zamieszczone na stronie internetowej przedszkola  

   „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Przedszkola nr 2 „Zielony  Wiatraczek”  

   w Sierakowicach w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19”  i zobowiązuję się do  

   ich przestrzegania. 

* Oświadczam, że przyprowadzę do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów  

   chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,  

   bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub inne nietypowe)  
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* Oświadczam, że żaden z domowników nie jest w kwarantannie i nie przejawia widocznych  

   oznak choroby. 

* Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora przedszkola, jeżeli ktoś z  

   domowników zostanie objęty kwarantanną. 

* Wyrażam zgodę na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących  

   objawów chorobowych. 

*Oświadczam, że będę przestrzegać zasad osobistego przyprowadzania/odbierania dziecka  

  z przedszkola. Jeżeli to będzie niemożliwe upoważnię osobę, którą zapoznam z  

  obowiązującymi w przedszkolu procedurami bezpieczeństwa. 

* Oświadczam, że zastosuję się do zasady nie przynoszenia do przedszkola żadnych  

   przedmiotów (poza wyprawką) 

* Zobowiązuję się do zachowania zalecanego, bezpiecznego dystansu do innych osób  

   podczas pobytu na terenie przedszkola. 

* Oświadczam, ze zastosuję się do zasady przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny  

   8.30, odbiór dziecka od 13.00. W wyjątkowej sytuacji należy powiadomić sekretariat  

   placówki. 

*Oświadczam, że jestem świadomy, iż dzieci będą przebywać w grupach  

  zbiorczych przed godziną 8.00 oraz po zakończeniu pracy oddziału i jestem   

  świadomy wiążącego się z tym ryzyka zakażenia COVID-19. 

* Oświadczam, ze jestem świadomy ryzyka, na jakie jest narażone zdrowie dziecka i rodziny  

   w związku z uczęszczaniem do przedszkola, gdyż mimo wprowadzonych w przedszkolu  

   obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochrony na terenie placówki może dojść  

   do zachorowania na COVID-19 

 

4. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA : 

- alergie (wymagane zaświadczenie od lekarza – specjalisty) : ………………………………………………………………. 

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

- inne : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZAM, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.  Zostałem poinformowany, że w 

dowolnym momencie mogę zmienić deklarację, o czym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić dyrektora 

Przedszkola nr 2 „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach. 

Ponadto zobowiązuję się do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej przedszkola 

oraz platformie i-przedszkole. 

 

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

    (miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 


