
 Załącznik nr 1 

do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie 

w okresie pandemii COVID-19 

 
 

Oświadczenie  
rodziców/opiekunów prawnych pozostawiających dziecko w przedszkolu od 18 maja 2020r. 

w okresie pandemii COVID-19 

 
I. Dane dziecka 

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

Grupa:  

 3, 4-latki (Dzielne Skrzaty)            4, 5-latki (Odważne Krasnoludki)     5, 6-latki (Mali Odkrywcy) 
 

II.  Aktualny telefon do szybkiej komunikacji 
 

Matka dziecka: tel. …………………………….   Ojciec dziecka: tel. …………………………… 
 

III. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (dzieci przychodzą do przedszkola najpóźniej do godz. 7.45) 
 

Od godz. ……………….  do godz. ………………. 
 

IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu 

Oświadczam, że: 

Ze względu na konieczność powrotu do pracy nie mam możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu 

 jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia 

 jestem pracownikiem służb mundurowych 

 jestem pracownikiem handlu i przedsiębiorstw produkujących, realizujących zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 

 oboje rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin 

 inne ważne powody braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem 

……………………………………………………………………………………………………………  . 
* właściwe zaznaczyć 

 

V. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby (typu podwyższona  temperatura, kaszel, katar, 

alergia). Ponadto w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miało świadomego kontaktu: 

- z osobą chorą na koronawirusa 

- z osobą będącą w izolacji 

- z osobą przebywającą na kwarantannie 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka 2x dziennie. 
 

VI. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Przedszkola Samorządowego w Rogozinie działającego w czasie stanu pandemii 

COVID-19 jestem świadoma/świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: 

- dziecku 

- rodzicom/opiekunom prawnym 

- innym domownikom 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń. 
 

VII. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego podczas sprawowania opieki 

w przedszkolu oraz zobowiązuje się do przestrzegania w placówce zasad, procedur i instrukcji z nim związanych, a także do 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu 

dziecka w placówce. 
 

VIII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233§ 1 Kodeksu Karnego. 

(Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie:  

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.) 

 
 

Rogozino, dnia …………………………      ……………………………………… ……………………………………… 

                   (podpis matki dziecka)               (podpis ojca dziecka) 


