
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO 

PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII  

 
(podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)  

 

 

 

                                                             Do Dyrektora 

                                                                                       Przedszkola Samorządowego  

                                                                                  „Pod Świerkami” w Krobi 

 

 

 

1. Zgłaszam moje dziecko................................................ z grupy............................................... 

                                     (imię i nazwisko dziecka)                                   (nazwa grupy) 

 

          od dnia...................................... do Przedszkola Samorządowego „Pod ,,Świerkami” w Krobi, 

                         (data)                                                                                                                                       

   

          w godzinach................................... 

                                            (od-do) 

Prosimy o podanie w miarę możliwości stałych godzin przyprowadzania i odbioru dzieci i 

stosowania się do nich.  

 

Informujemy, że dziecko będzie przebywało w wyznaczonej przez dyrektora stałej sali 

przyporządkowanej dla grupy dzieci, które przychodzą do przedszkola w zbliżonych 

godzinach.  

 

 

 

2. Oświadczam, że ja oraz moje dziecko:  

 

 W ciągu ostatnich 14 dni nie podróżowałem/am do żadnych miejsc o podwyższonym ryzyku 

występowania koronawirusa (COVID-19).  

 

 Nie miałem/am bezpośredniego kontaktu z osobami, które przebywały w powyższych 

obszarach w ciągu ostatnich 14 dni  

 

 Nie miałem/am kontaktu z osobami objętymi kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym 

oraz osobami zarażonymi COVID-19  

 

 Nie mam objawów występowania wirusa (Uwaga: w trakcie przebywania na terenie 

przedszkola zdrowie dziecka może być ponownie ocenione, a wejście zabronione według 

oceny dyrekcji przedszkola)  

 

 Podczas podróży na spotkanie służbowe, zwłaszcza przez główne węzły transportowe oraz 

w samolotach jak i innych środkach transportu publicznego, przestrzegałem/am wskazówek 

WHO dla podróżnych.  

 



Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego ”Pod Świerkami” w Krobi w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej. 

 

                                                                                                                                                              

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

(podpis rodziców/opiekunów)1 

 

1. g 

3. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej i 

możliwości zarażenia COVID-19.  

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin tj.:  

 - Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść   do zakażenia 

COVID – 19,  

 -  W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na 

terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak 

i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

-  W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców    lub 

personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający  w danej 

chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 

kwarantannę,   

-  W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej.  Niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy.   

-  Dziecko nie jest/jest  - (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 

wnosił skarg, zażaleń, pretensji , będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.  

 

                                                                                                             ....................................... 
                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów) 

1.  

2.  

4. Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka w 

momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o 

pogorszeniu stanu zdrowia.  

 

 

                                                                                                               …........................................ 
                                                                                                              (podpis rodziców/opiekunów) 



1.  

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

 

                                                                                                                 

….................................................. 
                                                                                                                 (podpis rodziców/opiekunów) 

1. a 

2. a 

3. a 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z 

reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

 

                                                                                                                  

…................................................... 
(podpis rodziców/opiekunów) 

 

7. Oświadczamy, że ze względu na pracę zawodową, nie mamy możliwości zapewnienia 

naszemu dziecku opieki w domu,  

 

 

                                                                                  ….................................................. 
    (podpis rodziców/opiekunów) 

 

8. Dziecko jest / nie jest (niepotrzebne skreślić) uprawnione do korzystania w pierwszej 

kolejności z możliwości uczęszczania do przedszkola, przewidzianego dla dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zobowiązuję się do przestrzegania 

obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

                                     

                                                                                                      ….................................................                                                                                                                                                                                                                       
(podpis rodziców/opiekunów) 

 

W celu ustalenia szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka prosimy o 

podanie aktualnych numerów telefonów obojga rodziców/opiekunów prawnych: telefonów 

prywatnych i miejsca pracy 

 

 

matka lub opiekun prawny.................................................................................... 

 

ojciec lub drugi opiekun prawny........................................................................... 

 

Zgłoszenie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.  

O decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dyrektor powiadomi rodzica telefonicznie. 

 

 

 

      Krobia, ….............................                                                     ................................................                                                                                                                                                                                                                       
(podpis rodziców/opiekunów) 

 



 

 

Informujemy, że uruchomienie kolejnych oddziałów będzie odbywać się w cyklu tygodniowym 

(w poniedziałek), po uprzednim zebraniu deklaracji od rodziców.  

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, oraz bezwzględne 

przestrzeganie ich. 

(opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.)  

 

 

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA:  

 

1. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane wyłącznie przez zdrowe osoby dorosłe 

(nie mające żadnych objawów jakiejkolwiek choroby). Dziecko przyprowadza jeden 

rodzic/opiekun. 

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

3. Rodzice zobowiązani są do ustalenia z dyrektorem godziny przyprowadzania i odbioru 

dziecka w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci i rodziców.   

4. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.15.Po godzinie 8.15 w danym dniu 

dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.  

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci z przedszkola muszą 

zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans do, innych dzieci, ich rodziców oraz 

pracowników.  

6. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola. Dzieci, po uprzednim 

zdezynfekowaniu obuwia na macie dezynfekcyjnej i pomiarze temperatury, zostają 

przekazane przez rodzica pełniącej dyżur woźnej oddziałowej, która zaprowadza dziecko do 

szatni, a następnie do wyznaczonej sali. W przypadku większej ilości osób oczekujących 

przed placówką obowiązuje zasada wzajemnego dystansu wynoszącego 2m oraz środków 

ostrożności(rękawice jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa -maseczki, 

przyłbice itp.)  

7. W przypadku, gdy dyrektor uzna za zasadne wejście przez rodzica / opiekuna lub inną osobę 

z zewnątrz do przedszkola, przed wejściem do budynku osoby te są zobowiązane do 

zdezynfekowania obuwia poprzez przejście przez matę dezynfekcyjną oraz 

zdezynfekowania rąk udostępnionym przez przedszkole płynem dezynfekcyjnym lub 

założenia rękawic ochronnych. Ponadto usta i nos muszą być osłonięte.  

 

8. Na terenie przedszkola –zarówno w budynku jak i na zewnątrz, nie wolno się gromadzić. Po 

przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka należy natychmiast opuścić w teren. 

9.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

10. Jeśli dziecko przejawia objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola.  

11. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem wśród dzieci lub 

pracowników przedszkola będących na stanowisku pracy, zostają oni natychmiast 

odizolowani od pozostałych osób, a o fakcie zachorowania powiadamia się: 

           - w przypadku dzieci: rodziców, organ prowadzący przedszkole i miejscową stację sanitarno        

           – epidemiologiczną oraz stosuje się do wydawanych przez nią instrukcji i zaleceń, 

           - w przypadku pracowników: organ prowadzący przedszkole i miejscową stację sanitarno –   

            epidemiologiczną oraz stosuje się do wydawanych przez nią instrukcji i zaleceń.  

 

 



12. Zobowiązuje się rodziców do przeprowadzenia z dziećmi rozmowy na temat zasad 

panujących w przedszkolu w związku z zagrożeniem zarażenia COVID 19.  

 

RODZICU! 
 

 Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie 

ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy 

kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy 

się przez obserwację. 

 Wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek.  

 Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w 

drodze do i z przedszkola.  

 Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.  

 Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i 

nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.  

 Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w osłonę na usta i noszą równo podczas 

odprowadzania i odbierania dzieci oraz w przypadku ewentualnego pobytu na terenie 

przedszkola.  

 

Oświadczam, że akceptuję powyższe wytyczne i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

 

 

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

                                                       
(podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

KLAUZLA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 

9. administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” z siedzibą w Krobi 

przy ulicy Kobylińskiej 4 , 63-840 Krobia, tel. 655711122, e-mail: przedszkole@krobia.pl 

10. dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie 

epidemii Koronawirusa odpowiedniej opieki,  

11. przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na 

podstawie zgody,  

12. wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia, 

13. dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,• dane przechowywane będą przez okres 2 

lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

14. w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji ani profilowanie, 

15. przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do 

danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie 

danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

16. we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji 

przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-

mail:nataliaratajewska01@gmail.com 


