Załącznik nr 1

Oświadczenie
...........................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)
Deklarujemy, że nasze dziecko
………………………….........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
będzie

uczęszczać

do

Przedszkola

od

dnia

……….............2020

r.

w godzinach od ............ do ........... i korzystać będzie z następujących posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek *.
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla
zdrowia i życia powodowanego koronawirusem, jakie jest związane z korzystaniem
z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na
własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka zajęciami
dydaktyczno-wychowaczo-opiekuńczymi w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać
jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków
naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej
placówce.
Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN,
GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, a także
podporządkowanie się procedurom obowiązującym w przedszkolu oraz poleceniom dyrekcji
i opiekunów przedszkola w tym zakresie.

………………………………..........……
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Tarnów, dnia ....................................
*Niepotrzebne skreślić

......……………………....................……
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Rodziców/Prawnych Opiekunów
W związku zagrożeniami wynikającymi z COVID-19, a przede wszystkim w trosce
o bezpieczeństwo rodziców, dzieci i pracowników przedszkola zwracamy się z prośbą
o wypełnienie poniższego oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym.
Ja,
………………………………………………………………………………………...……...
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
1. Oświadczam, że zarówno ja jak i osoby, z którymi zamieszkuję nie są objęte/są
objęte* nadzorem epidemiologicznym/kwarantanną/izolacją.
2. Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują/występują* obecnie objawy infekcji
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).
3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w/w objawy nie
występowały/występowały* u mnie oraz domowników.
4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w sytuacji
wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych.
5. Zobowiązuję się pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym i bez zbędnej zwłoki
odbierać połączenia telefoniczne z numeru przedszkola tj. 14 623 12 30.
6. Zobowiązuję się nie przyprowadzać do przedszkola dziecka chorego lub
wykazującego jakiekolwiek objawy infekcji.
7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz
wirusem Covid-19.
8. Zobowiązuję się regularnie przypominać mojemu dziecku o podstawowych zasadach
higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem,
niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kaszlu).

Tarnów, dnia ………………………

…………………….………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3

Oświadczenie
Potwierdzam, że zapoznałem się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu
Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
zgodnie
z
wytycznymi
GIS
oraz
wzmożonym
reżimem
sanitarnym.
Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak chorobowych u mojego
dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do przedszkola.

Tarnów, dnia ………………………

…………………….………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda rodziców na codzienny pomiar temperatury u dziecka
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała
u mojego dziecka przed przyjęciem do przedszkola, na monitorowanie temperatury w ciągu
dnia oraz na wykonywanie zabiegów higienicznych mojemu dziecku w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby.

Tarnów, dnia ………………………
………………………………………….
(podpisy rodziców)

Załącznik nr 4

....................................................
(miejscowość i data)

Oświadczenie
o aktualnych numerach telefonów i adresach mailowych
rodziców/prawnych opiekunów
By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna
komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia
zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem
lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 jest kontakt telefoniczny lub
poczta elektroniczna.

Aktualne numery telefonów oraz adresy e-mailowe służące szybkiej komunikacji:
Imię i nazwisko oraz numery telefonów:
- matka/prawny opiekun: …………………………...................................................................
- ojciec/prawny opiekun: …………………………...................................................................

Adresy

e-mailowe:

- matka/prawny opiekun: …………………………...................................................................
- ojciec/prawny opiekun: …………………………....................................................................

…………………………….………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…….....…………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

