
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że: 
 

 Moja córka/mój syn nie miał w ostatnich 14 dniach przed posłaniem do przedszkola kontaktu z osobą 
zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie 
przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 Dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 Wyrażam zgodę na doraźny pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała mojego dziecka przy 

wejściu do placówki oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych. 
 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów  u dziecka, zostanie ono natychmiast umieszczone 

w przygotowanej wcześniej IZOLATCE, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej i  
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka lub stosowne służby i organy. 

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka w okresie wakacyjnym do 
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku w aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej. 

 Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych 
zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.

 Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, 
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom/a zagrożenia epidemiologicznego 
płynącego z obecnej sytuacji w kraju oraz stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gliwicach.

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 Szanowny rodzicu/opiekunie, pamiętaj o obowiązkach wynikających z wytycznych Ministra Zdrowia 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania zakażeniu COVID-19. 
 Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki  żadnych  przedmiotów lub zabawek. 
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący  
min. 2 m. 

 Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. Powinni stosować się do zasady  – 1 rodzic z 
dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem – 2 m, przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe i uprzednio zgłoszone. 
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. O takim fakcie należy powiadomić dyrektora szkoły. 

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi. 
 
 
 
Toszek, dnia …………………    ……………………………………………… 

                 (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) 
 

 

……………………………………………… 
             (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 


