
Piątek, dn. ……..…………….. 
 

Zgłoszenie powrotu dziecka do Gminnego Przedszkola  

im. Jana Pawła II w Piątku  

 

Ja niżej podpisany/na  świadomy/a zagrożeń zdrowotnych związanych z epidemią COVID-19 
określonych w zaleceniach i zagrożeniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
odpowiedzialny/na za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia,                                   
jak i dowożeniem dziecka do instytucji 

zgłaszam powrót mojego dziecka………………………………………………………….... 
                                                                                            ( nazwisko i imię dziecka) 
od  dnia ……………………………………………………………………………………… 
Deklaruję pobyt dziecka w  przedszkolu w godzinach:  od ………….do………………….. 
 

-     Informujemy, że nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*.  

- Informujemy, iż wykonujemy pracę zawodową realizując zadania związane  
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

Matka dziecka (prawna opiekunka) Ojciec dziecka (prawny opiekun) 
w systemie ochrony zdrowia* w systemie ochrony zdrowia* 
w służbach mundurowych* w służbach mundurowych* 
w handlu* w handlu* 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym* w przedsiębiorstwie produkcyjnym* 
 

Oświadczamy, że nasze dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 
oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji 
domowej, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona 
temperatura). 

Zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad: 

1. Przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych.  
2. Nie przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, napojów czy zabawek. 
3. W chwili przyprowadzenia dziecka do budynku przedszkola dziecko będzie poddane 

pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego, na co wyrażam 
zgodę.  

4. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka będzie ono umieszczane  
w oddzielnym pomieszczeniu ( izolatce). 

5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci powinni bezwzględnie posiadać 
indywidualną osłonę  ust i nosa, dłoni. 

6. W celu ograniczenia przebywania na terenie przedszkola osób trzecich, dziecko przy 
wejściu będzie odbierane od rodzica przez pracownika przedszkola.                                  
Pracownik zobowiązany będzie zaprowadzić dziecko do szatni, pomóc w przebraniu się  
i odprowadzić do sali zajęć.  

7. Rodzice mają obowiązek przekazać do przedszkola aktualne numery telefonów, celem 
szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicami. 



8. Rodzice mają obowiązek natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola 
9. Rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać z przedszkola  

dziecko, u którego wystąpiły niepokojące  objawy chorobowe. 
10. Rodzice mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki.  
 

matka dziecka ………………….….………………………. nr tel. ……..……………… 

ojciec dziecka ………………..……………………………..nr tel. …………………….. 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 
 
Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola: 
 
 
    ………………………                                                           ………………………………… 
                   (data)                                                                                               (podpis dyrektora przedszkola) 

 

* Proszę zakreślić właściwą odpowiedź/właściwe odpowiedzi. 


