
DEKLARACJA dla rodziców/opiekunów prawnych 
 

 
 
Deklaruję udział naszego dziecka ……………………………………………………….. lat: ….., 
        Imię i nazwisko dziecka 

który jest wychowankiem Przedszkola w ………………………………………………………… 
       wpisać właściwe – Kobyla, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów 

w godzinach: od …………   do  …………… (700 – 1600) 

w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych od dnia 15 czerwca 2020 r. do 
26 czerwca 2020 r. w Przedszkolu Publicznym w Pogrzebieniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 
W.0050.81.2020 Wójta Gminy Kornowac z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Gminie 
Kornowac dyżuru Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu do 
realizacji zajęć opiekuńczych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 
 
1. Oświadczam, że jesteśmy rodzicami (opiekunami prawnymi) pracującymi, wykonującymi pracę 

na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mamy możliwości sprawowania opieki nad 
dzieckiem w trakcie wykonywania pracy. 

2. Oświadczamy, że dziecko jest zdrowe i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie 
związanej z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars COVID-19. 

3. Oświadczamy, że nie ma żadnych innych przeciwskazań do udziału dziecka w zajęciach 
opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez przedszkole. 

4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury podczas wejścia dziecka 
do przedszkola.  

5. Akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo – 
wychowawczych spowodowane względami bezpieczeństwa, a w szczególności to, że: 
1) Przedszkole prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od godz. 7:00 do16:00. 
2) Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do zapewnienia opieki dziecku w drodze do i z 

przedszkola.  
3) Przedszkole nie zapewnia wyżywienia, Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany 

zapewnić dziecku posiłek na czas pobytu dziecka w przedszkolu. 
4) Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego 

obowiązującego w czasie pobytu w przedszkolu.  
5) Dziecko, które nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego może zostać 

wykluczone z zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 
6) W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych rodzice są zobowiązani do 

natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. 
 

 
 

1. ……………………………………….                   2. ………………………………………. 
                                                         

                                                             Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 
Aktualny numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego: ………………………………………. 
 
Deklarację należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełnioną przesłać mailowo na adres 
szkola.pogrzebien@kornowac.pl lub za pośrednictwem skrzynki na korespondencję do  dnia 
12-06-2020 r. do godz. 12:00. 
Uwaga, deklaracja dotyczy także rodzica samotnie wychowującego dziecko. 


