Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość
Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19
Deklaruję przyprowadzenie .......................................................................................... Gr.
......................................
(imię i nazwisko dziecka)
do Przedszkola Samorządowego Nr ……. działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia
.........................................................................................
adres zamieszkania dziecka …………………….…………….…………………………………………….
.
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
...........................................................................................................
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka Dziecka: tel.

.................................. Ojciec dziecka: tel. ………………………………

Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w grupie - do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni
na dziecko 4 m², ustalając kolejność przyjęć, stosuje się zasady określone przez GIS
II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu
Matka dziecka ......................................................................................................... oświadczam, że
(imię i nazwisko)
□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu
i przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty, realizującym
w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom miasta Białegostoku
□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia
opieki dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe
w miejscu pracy.
Miejsce pracy (pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………....................
Ojciec dziecka ............................................................................................................. oświadczam, że
(imię i nazwisko)
□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu
i przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty, realizującym
w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom miasta Białegostoku
□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia
opieki dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe
w miejscu pracy.
Miejsce pracy(pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………....................
III. Dodatkowe informacje:
□ dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność.
□ dziecko osoby samotnie wychowującej
□ dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich);
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Białystok, dnia ......................

....................................
podpis matki
IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie

…………………………
podpis ojca

Oświadczam, że w chwili obecnej nie korzystam z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu
macierzyńskiego, ojcowskiego, itp. oraz nie przebywam na zasiłku chorobowym, zwolnieniu
lekarskim/kwarantannie.
V. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
VI. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę publicznego przedszkola działającego w czasie stanu
pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących
zarażeniem się COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
VII. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we
wskazanych godzinach.
VIII. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki
w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie
epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
IX. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.
X. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Białystok, dnia ......................

....................................
podpis matki

…………………………
podpis ojca

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma
następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”
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