
…………………………                                                                           ………………………
(pieczątka przedszkola                                                                                                                              ( miejscowość, data)     

Deklaracja rodziców

My, rodzice/opiekunowie prawni*    ……………………………………………………..
                                                                                                           (imiona i nazwisko rodziców) 

dziecka     …………………………………………         …………… /………………...
                                            (imię, nazwisko dziecka)                                                                 (wiek / grupa przedszkolna) 

uczęszczającego do Przedszkola „Mali Einsteini” w Nekli 
deklarujemy, że chcemy skorzystać z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym (tj. 
lipiec/sierpień br.). Mamy świadomość  obowiązujących w obecnej chwili zasad 
dotyczących funkcjonowania dzieci w przedszkolu,  po zniesieniu zawieszenia 
działalności opiekuńczo-wychowawczej spowodowanej zagrożeniem wirusem COVID-19
prowadzonej przez przedszkola.

Deklarujemy, iż nasze dziecko uczęszczać będzie do przedszkola w okresie wakacyjnym 
w terminie od  …………………………  do  ……………………
Z pominięciem   okresu   od  ……………  do      ……………..

I przebywać będzie codziennie w godzinach*……………………………… 
(wybrać zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy na czas PANDEMII
Grupa starsza  7:00-16:30, grupa młodsza 7.00-15.30).

Oświadczamy, również że zdajemy sobie w pełni sprawę z podjętych w przedszkolu działań 
zgodnych z WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI. Zapoznaliśmy się z nią i 
zobowiązujemy do jej przestrzegania. Zdajemy sobie sprawę z możliwego zagrożenia 
chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z 
korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym.  
Dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką 
w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego 
zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane 
z pobytem dziecka w tej placówce. 
Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka : 
- przy wejściu i wyjściu z przedszkola dziecka ,
- w sytuacji zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w w/w dokumencie 
MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez przedszkole, co może 
wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a 
także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym 
zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych 
przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń. 

…………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów*


