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Oświadczenie 
o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii w terminie od 01.09.2020 

 a także akceptacji, warunków korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie 
epidemii. 

 

..................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 

 

Oświadczamy, że nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu,  zgłaszamy  

potrzebę powrotu dziecka do przedszkola od dnia:………………………………………………………. 

Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka i ograniczeń pobytu dziecka w przedszkolu w okresie 

epidemii oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania Przedszkola  

w tym okresie. Przyjmuję  niżej wymienione zasady korzystania z opieki przedszkolnej: 

1. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola na zajęcia wychowawczo- 
dydaktyczne, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

2. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych nie może korzystać z wychowania przedszkolnego. 

3. Upoważnienia do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola osoby z objawami choroby, 
przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie mają zastosowania.  

4. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe, jest izolowane w innym 
pomieszczeniu od dzieci do czasu niezwłocznego odebrania przez rodziców. 

5. Dziecko nie może przynosić do przedszkola jedzenia, niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 
6. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola.  
7. Do szatni będą wpuszczani tylko rodzice dzieci nowych trzyletnich w okresie „adaptacyjnym”, 

przy zachowaniu reżimu sanitarno – epidemiologicznego (maseczka, dezynfekcja rąk i zachowanie 
odległości 1,5 metra od osób przebywających w szatni). 

8. Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody*  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka. 
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z Przedszkola nr 5 w Piasecznie 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad i procedur, 
obowiązujących na terenie placówki.  

10. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad  
i procedur, dyrektor podejmuje decyzję o zaprzestaniu świadczenia zajęć przedszkolnych dla 
danego dziecka i niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców. 

 
 

 

.................................   .............................................................................. 

Data                Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie  

 

 

*podkreślić właściwe /w trosce o bezpieczeństwo dziecka proszę o wyrażenie zgody/ 

 


