BAJKOWE PRZEDSZKOLE W ŻAROWIE
tel./fax (074) 8580-826, email: przedszkolezarow@op.pl

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19
1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………….
2. Grupa ……………………………………………………………………………………
3. Godziny zapewnienia opieki w przedszkolu…………………………………………….
4. Rodzice/opiekunowie prawni
Rodzice/opiekunowie prawni

Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Miejsce zatrudnienia
Godziny pracy
NR TELEFONU RODZICA
INFORMACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
Nie mam możliwości pogodzenia pracy zawodowej
z opieką nad dzieckiem w domu
Dziecko pracownika systemu ochrony zdrowia
Dziecko pracownika mundurowego
Dziecko pracownika handlu, przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
Dziecko pracowników przedszkola / żłobka

TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)
TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)
TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)

TAK / NIE 1)

Oświadczenia rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych
Ja niżej podpisana/y ..............................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały:
..........................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
oświadczam, że podane dane dotyczące zatrudnienia miejsca zatrudnienia są zgodne ze
stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..

……………………………………..

/data, podpis matki lub opiekunki prawnej/

/data, podpis ojca lub opiekuna prawnego/

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że, zapoznałam się /zapoznałem się i przyjmuję do
stosowania
1. Procedura postępowania w czasie pandemii covid -19 w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..

……………………………………..

/data, podpis matki lub opiekunki prawnej/

/data, podpis ojca lub opiekuna prawnego/

Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nikt z rodziny i bliskich
mi osób, z którymi mam kontakt nie przebywa na kwarantannie związanej z zachorowaniem
na COVID-19. O wszelkich zmianach poinformuję dyrekcję przedszkola.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………..

……………………………………..

/data, podpis matki lub opiekunki prawnej/

/data, podpis ojca lub opiekuna prawnego/

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie
mojego dziecka i naszych rodzin tj:
mimo wprowadzonych w przedszkolu 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/ła skarg, zażaleń, pretensji do dyrekcji przedszkola oraz organu prowadzącego będąc
całkowicie świadomy/ma zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji
w kraju.
……………………………………..

……………………………………..

/data, podpis matki lub opiekunki prawnej/

/data, podpis ojca lub opiekuna prawnego/

Wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego
 na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola
 na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w przedszkolu
Ja niżej podpisana/ny
..............................................................................................................................................
(imiona, nazwiska rodziców /opiekunów prawnych)

zamieszkała/ły: ..........................................................................................................................
(adres zamieszkania osób składających wyrażenie zgody)

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
 na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola
 na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w przedszkolu
/wstawić znak X/
w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie
………………………………………...
/data, podpis matki lub opiekunki prawnej/

*właściwe podkreślić

……………………………………
/data, podpis ojca lub opiekuna prawnego/

