
 Gdów, dnia …..……… 2020 r. 

…………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

……………………………………………  

……………………………………………. 

adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 

……………………………………………. 

……………………………………………..  

aktualny nr telefonu matki/opiekunki prawnej dziecka 

……………………………………………….. 

aktualny nr telefonu ojca/opiekuna prawnego dziecka 

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Oświadczam, że chcę skorzystać z zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Samorządowym                   

w Gdowie po zniesieniu zawieszenia działalności placówki. Deklaruję, że moje dziecko  

……………………………………………………………...…….. będzie uczęszczać do  

przedszkola od dnia ……………………… w godzinach od …………….. do ………………. 

…………………………………………                ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                        Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem dziecka objętego pierwszeństwem korzystania z 

przedszkola. (Możliwość korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu jest adresowana 

przede wszystkim do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy 

zawodowej z opieką w domu. 

 

…………………………………………                         ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 



 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji 

domowej, nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, nie przejawia widocznych 

oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura). 

 

…………………………………………                     ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                  Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w 

razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów chorobowych. 

…………………………………………               ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Zobowiązuję się do odbierania telefonu z przedszkola i natychmiastowego odebrania mojego 

dziecka w przypadku informacji o takiej konieczności. 

 

…………………………………………                  ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                 Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, że została mi udostępniona „Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w 

okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie” (na stronie 

internetowej przedszkola i na profilu przedszkola na Facebooku). 

Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych w procedurze. 

 

…………………………………………                  ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 



Oświadczam, iż jestem świadoma/y tego, iż działania podjęte przez przedszkole są zgodne z 

wytycznymi MEN, GIS i MZ i mają za zadanie zminimalizowanie możliwości zakażenia 

COVID-19, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% 

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Posyłam moje dziecko do przedszkola na 

moje życzenie i własną odpowiedzialność.  

…………………………………………                      ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                 Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 

Kodeksu Karnego, stwierdzam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym1. 

…………………………………………                    ……………………………………….. 

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                                   Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

…………………………………………... 

Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

Pouczenie 

1Art. 233.§ 1. 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 do lat 3. 

§ 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 
 


