
Oświadczenie Rodzica  

 

 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 roku, związanego z 

decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego z dniem 6 maja 2020 roku, niniejszym 

informujemy że od dnia 18 maja 2020 roku w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki 

podczas pobytu w placówce, od Rodziców wymagane będą następujące czynności: 

 

1. Przekazanie Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

2. Zaopatrzenie swojego dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną 

osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

3. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych 

a także nie mających kaszlu lub kataru 

4. Nie posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy Państwo musicie pozostać w 

domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5. Wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek. 

6. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny 

szczególnie  by dziecko  unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło  ręce 

wodą z mydłem i nie podawał ręki na powitanie oraz zwracanie uwagi na 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  kasłania.  

 

Jednocześnie Rodzice oświadczają, że  

- są świadomi ryzyka  (związanego  z pandemią)  jakie niesie przebywanie dziecka w 

przedszkolu w towarzystwie innych dzieci,  

- przyjmują do wiadomości , że nie będzie zajęć dodatkowych  

- będą przestrzegali zaostrzonych zasad bezpieczeństwa – nie wchodzą poza wyznaczony 

przez dyrekcję/przedszkole teren przedszkola. 

- przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola mają zachować dystans w odniesieniu 

do pracowników przedszkola jak i innych dzieci czy ich rodziców wynoszący min 2 m 

-  przyprowadzając dziecko wyrażają zgodę na codzienny poranny pomiar temperatury 

dziecka przy wejściu do przedszkola 

- są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola i nie zdejmowaniu podczas 

przyprowadzania dziecka / odbierania maseczki/ przyłbicy – usta i nos zakryte 

 

 

.                                                                     data, podpis Rodzica/Rodziców  



 

 

 

 


