
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

w sprawie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Będzino 

Podstawa:  

- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego; 

- ustalenia wypracowane podczas spotkania Wójta Gminy Będzino z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 4 maja 2020 r. 

 

PRZEDSZKOLE/PUNKT PRZEDSZKOLNY/SZKOŁA (wpisać nazwę): 

 

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

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

 

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

 

Oświadczam, że:  

1. Od dnia ……………………………………………… moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia przedszkolne 

organizowane w warunkach szczególnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.  

2. Świadom odpowiedzialności karnej przekażę dyrektorowi placówki lub wychowawcy istotne informacje i 

przygotuję moje dziecko do udziału w zajęciach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, to jest: 

▪ ,, Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne 
informacje o stanie jego zdrowia. 

▪ Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 
placówki. 

▪ Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

▪ Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas 
wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

▪ Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 
na powitanie.  

▪ Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także 
powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.” 
3. Wyrażam zgodę na pomiary temperatury ciała mojego dziecka przy wejściu do placówki oraz w trakcie zajęć. 

4. Zobowiązuje się do przedłożenia niniejszego oświadczenia dyrektorowi placówki na siedem dni przed 

terminem wskazanym w punkcie 1, a w przypadku wskazania daty 18 maja 2020 r. –  do dnia 11 maja 2020 r. 

 

 

………………………….., ………………………                                 ………………………………  ………………………………… 

         (miejscowość, data)                                                     (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Adresy e-mail: Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach: przedszkolemscice@o2.pl 

Przedszkole w Będzinie: psbedzino@wp.pl   Szkoła Podstawowa w Dobrzycy: spdobrzyca4@wp.pl 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu: szkolatymien491@wp.pl  
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