
Deklaracja woli udziału w zajęciach rewalidacyjnych  sprawowanych 
przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży

w czasie pandemii Covid -19* od dnia ………………………………………………..

* druk nieczytelny, niekompletny nie będzie rozpatrywany 

I   DANE OSOBOWE DZIECKA:

Nazwisko

Imię

PESEL  

NIEZBĘDNE INFORMACJE O DZIECKU / należy zaznaczyć właściwą odpowiedź /

Czy dziecko w ostatnich 2 tygodniach chorowało na jakieś choroby wieku dziecięcego lub
infekcyjne
Jeśli tak – proszę podać jakie: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Tak Nie

Czy dziecko  znajduje  się  pod opieką  poradni  specjalistycznej:  pulmonolog  alergolog,
kardiolog, endokrynolog
inne.......................................................................................................................................
Jeśli tak to, jakie środki ostrożności planujecie Państwo zastosować dla swojego dziecka
na czas obecności w przedszkolu:

Tak Nie

Czy w bezpośredniej  bliskości  dziecka,  w przeciągu ostatnich  2  tygodni  pojawiły  się
osoby zakażone Covid -19?

Tak Nie

Czy rodzina dziecka przebywa w okresie kwarantanny? Tak Nie
Czy  dziecko  w  przeciągu  ostatnich  2  tygodni  podawane  miało  środki  obniżające
temperaturę ciała?

Tak Nie

Czy w przeciągu ostatnich 2 tygodni dziecko odbywało jakieś podróże bądź miało kontakt
z  osobami  przyjeżdżającymi  lub  pracującymi  za  zagranicą  bądź  przyjeżdżającymi   z
innych miejsc Polski?

Tak Nie

Czy  w  przeciągu  ostatnich  2  tygodni  u  dziecka  lub  członków  rodziny  pojawiały  się
następujące objawy chorobowe: suchy kaszel, temperatura, duszności? 

Tak Nie

II   DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH**

**Pierwszeństwo  mają  dzieci  pracowników  systemu  ochrony  zdrowia,  służb  mundurowych,
pracowników  handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący  zadania  związane  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Matka / opiekunka prawna:

Imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Miejsce pracy***:
dokładna nazwa, 
adres, telefon do 
pracodawcy,
rodzaj 
wykonywanej pracy



Ojciec/ opiekun prawny:

Imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Miejsce pracy***
dokładna nazwa, 
adres, telefon do 
pracodawcy,
rodzaj 
wykonywanej pracy

Deklarowane  przez  rodziców  /  prawnych
opiekunów godziny pobytu dziecka w przedszkolu
na czas pandemii 
Osoba  wyznaczona  przez  rodziców  do  odbioru
dziecka z przedszkola –  imię,  nazwisko,  stopień
pokrewieństwa, numer telefonu kontaktowego

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  do  celów
edukacyjnych i  ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkolazgodnie z:  ustawą
Prawo Oświatowe /Dz. U. z 2019 r. poz. 1148/, ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.
1781/ oraz z ustawą z o systemie informacji  oświatowej /Dz.U. z 2019 r.  poz. 1942 /.  Dane zebrane z
deklaracji są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Administratorem danych
jest dyrektor przedszkola, w którym złożono deklarację.

Dane  podaję  dobrowolnie.  Oświadczam,  że  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Jestem  świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń i zaświadczeń. Przyjmuję do wiadomości, iż
deklaracje nieczytelne, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ze  względu  na  ogłoszoną  pandemię  Covid  –  19,  wytyczne  przeciwepidemiologiczne
ogłoszone  przez  GIS,  MEN  oraz  związane  z  tym  konsekwencje  i  obowiązki  jestem
świadomy/świadoma  swojej  decyzji  oraz  ewentualnych  konsekwencji  z  nią  związanych
ponosząc pełną odpowiedzialność za jej podjęcie. 
Dodatkowo deklaruję,  że nie mam możliwości  sprawowania opieki  nad moim dzieckiem
przez członków rodziny bądź osoby trzecie na czas pandemii Covid – 19. 

**** do deklaracji dołączono załącznik nr 1 – potwierdzony czytelnym podpisem rodziców/opiekunów dziecka
świadczący o zapoznaniu się z nałożonymi obowiązkami leżącymi po stronie rodziców.

                              
Czytelny podpis rodzica/ów / opiekuna/ów

Data: ….......................................       ….……………………………………………………

Decyzja dyrektora przedszkola:

Dziecko zostało : .................................................................................................................
                                                                       / zakwalifikowane/niezakwalifikowane /

 do udziału nr  ….... w zajęciach opiekuńczych w czasie pandemii Covid – 19 od dnia ……………………



Załącznik nr 1
Do deklaracji woli udziału 

w zajęciach opiekuńczych sprawowanych 
przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży 

w czasie pandemii Covid -19*

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Drodzy Rodzice / Drogi Rodzicu/ Drodzy Opiekunowie/ Drogie Opiekunie  

Ze względu na ogłoszoną Pandemię Covid 19 w naszym kraju oraz wprowadzony rygor
sanitarny  i  organizacyjny  jesteście  Państwo  zobowiązani  do  zapoznania  się  i
bezwzględnego przestrzegania niżej ustalonych zasad: 

1. Rodzice dzieci,  które  zostały  zakwalifikowane do uczestniczenia  w zajęciach opiekuńczych
sprawowanych przez placówkę, zobowiązani są do zapoznania się  z  obowiązkami na nich
ciążącymi / załącznik nr 1 / oraz wyciąg z wewnątrzprzedszkolnej procedury  funkcjonowania
placówki  na czas pandemii / załącznik nr 2 /

2. Znając zagrożenie, jakie niesie z sobą koronawirus rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do
placówki na własną odpowiedzialność

3. Do placówki będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Jakikolwiek objaw chorobowy będzie
natychmiast zgłaszany rodzicom/opiekunom z prośbą o pilne zabranie dziecka z placówki. 

4. Rodzice/prawni  opiekunowie  są  zobowiązani  do  przekazania  natychmiastowej  informacji
placówce o  ewentualnym pogorszeniu  się  stanu  zdrowia  dziecka  lub  któregoś  z  członków
rodziny, w sposób bezwzględny w przypadku objawów Covid – 19 

5. Rodzic  /  prawny  opiekun  natychmiastowo  musi  poinformować  Sanepid  oraz  dyrektora
przedszkola o stwierdzonym zachorowaniu na Covid – 19 któregoś z  członków rodziny, w tym
dziecka, z którym miało kontakt 

6. Rodzic  /  prawny  opiekun  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  placówki  o  przejściu  na
kwarantannę któregoś z  członków rodziny, w tym dziecka

7. Absolutnie  zabrania  się  posyłania  dziecka  do  przedszkola  w przypadku,  gdy  jego  członek
rodziny lub znajomi, z którymi miało kontakt przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

8. Wszystkie zgłoszone dzieci,  które ukończyły 4 rok życia zobowiązane są do posiadania w
drodze do i  z przedszkola maseczek indywidualnych lub przyłbic  osłaniających nos i  usta.
Zadaniem  rodzica  jest  wytłumaczenie  dziecku  zasadności  jej  noszenia  w  miejscach  tego
wymagających lub ustalonych decyzją wewnętrzną placówki .

9. W  przedszkolu  kilkakrotnie  w  ciągu  dnia  będzie  dzieciom  mierzona  temperatura,  w  tym
podczas ich przyjęcia. Jeśli wskazanie na termometrze będzie stanem podgorączkowym lub
gorączką – dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. Powinno pozostać w domu
do ustąpienia wszelkich objawów chorobowych. 

10.W sytuacji  nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą rodzic zobligowany
jest  do poinformowania placówki  o planowanym powrocie do przedszkola min.  na dwa dni
przed. 

11. W związku z powyższym rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu z placówką – podane w
deklaracji  telefony muszą być w zasięgu rodzica/opiekuna, ustawicznie aktualizowane. Jeśli
pracownicy  przedszkola  stwierdzą  jakiekolwiek  objawy  chorobowe  dziecka  zostanie  ono
odizolowane  od  pozostałych  dzieci  w  oczekiwaniu  na  pilne  przybycie  rodzica/  prawnego
opiekuna  lub  osoby  wskazanej  przez  rodzica  do  odbioru  dziecka  z  placówki.  Na
rodzicach/opiekunach  ciąży  obowiązek  przekazywania  aktualnego  numeru  telefonu,  lub
telefonów,  co  zagwarantuje  placówce  skuteczny,  szybki  kontakt  w  sytuacji  zauważenia



pogorszenia się stanu zdrowia ich dziecka.
12. Rodzice / opiekunowie na terenie placówki mają obowiązek zachowywać dystans społeczny

min.  2  metrów dookoła  własnej  osoby  w  odniesieniu  do  pracowników,  innych  dzieci  i  ich
rodziców.

13. Rodzice są zobowiązani do nie zabierania do przedszkola żadnych przedmiotów osobistych,
napojów, czy zabawek, przytulanek dziecka. 

14. Do  przedszkola  przyprowadzane  i  odbierane  są  dzieci  wyłącznie  przez  osoby  zdrowe.  W
związku z tym rodzic zobowiązuje się do codziennego mierzenia temperatury dziecku przed
wyjściem  do  przedszkola.  Dziecko  wchodzi  do  placówki  samodzielnie,  bez  rodzica,  który
pozostaje  poza  budynkiem  przedszkola,  na  jego  terenie.  Powinno  mieć  na  sobie  świeżo
założoną odzież,  codziennie praną,  prasowaną w temperaturze min.  60 stopni  i  zmienianą
każdego dnia przed przyjściem do placówki. Po wejściu od razu kierowane jest do toalety w
celu umycia rąk mydłem dezynfekującym zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

15. Rodzic jest zobowiązany każdego dnia do przyniesienia drugiego kompletu odzieży na zmianę
dla swojego dziecka. Odzież powinna być zabezpieczona w jednorazowym, foliowym worku.
Zmieniona powinna być codziennie zabierana do domu.   

16. Dzieci przyjmujemy w przedszkolu do godz. 8.30. Po wyznaczonej godzinie placówka będzie
zamykana  dla  rodziców i  osób  trzecich  do  godz.  14.00.  W  sytuacjach  ważnych  z  innych
powodów – dziecko będzie wydawane rodzicowi/opiekunowi  we wcześniejszych godzinach po
ustaleniach z rodzicami, z zachowaniem tych samych procedur. 

17. Dzieci są odbierane z placówki od godz. 14.00 ustalonymi wyjściami z zachowaniem dystansu
społecznego rodzica/opiekuna min. 2m. 

18. W Przedszkolu  Publicznym w Trzebieży  wejścia  i  szatnie  główne na  czas pandemii  będą
zamknięte  dla  rodziców  i  osób  trzecich.  Dzieci  będą  wchodzić  samodzielnie  do  budynku
ustalonymi wejściami bocznymi bezpośrednio do wyznaczonych sal lub pomieszczeń, zgodnie
z wewnętrznymi ustaleniami dyrektora.  Rodzic może mieć kontakt z nauczycielem lub innym
pracownikiem przedszkola wyłącznie z odległości 2 m od wejścia do sali lub pomieszczenia, w
którym będzie przebywać jego dziecko i  nie może do niego wchodzić  nawet  w sytuacjach
nagłych.

19.Kontakt rodzica z przedszkolem może odbywać się telefonicznie lub mailowo pod numerami
telefonów: 91 312 82 71 ; mailowo: pptrzebiez@interia.pl lub dyrektor@pptrzebiez.pl

20.Czytelnie podpisaną deklarację woli przyjęcia do przedszkola w formie skanu lub zdjęcia
wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  prosimy  przesłać  w  formie  elektronicznej  na
wskazany wyżej adres mailowy. Termin złożenia dokumentów -  minimum na dwa dni
robocze przed planowaną datą oddania dziecka do placówki. Brak złożenia dokumentów
w ustalonym czasie będzie jednoznaczny z brakiem zapisu dziecka do przedszkola. 

21. Zadaniem  rodziców  jest  bezwzględne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  bezpieczeństwa,
regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikaniu kontaktu rąk z
oczami,  nosem,  ustami,  nie  podawania  ręki  na  powitanie,  zabaw,  wykonywania  innych
czynności w pobliżu dzieci i  dorosłych, nauka zachowywania dystansu, częstego mycia rąk
wodą z mydłem wg ustalonych sanitarnie zasad. Zwracanie uwagi na zasłanianie ust i nosa
podczas kichania czy kasłania w przegub ręki lub w ramię.  

22. Zadaniem  rodziców  jest  również  wytłumaczenie  dziecku  istniejących  zasad  związanych  z
zaostrzonym rygorem związanym z korzystania z zabawek i przedmiotów udostępnionych do
zabawy w przedszkolu  oraz  zachowywaniem dystansu  między  nim a  innymi  dziećmi  oraz
pracownikami placówki  w czasie pobytu w budynku,  jak i  na placu zabaw. Bezwzględność
obowiązywania nowych zasad zachowania jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo ich
samych,  jak i  pracowników przedszkola.  Brak przestrzegania w/w ustaleń może skutkować
brakiem możliwości korzystania z opieki przedszkola w czasie pandemii. 

23. Rodzice  i  ich  dzieci  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  stosowania  wytycznych
przeciwepidemicznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  dla
przedszkoli wydanych na podstawie artykułu 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 /
oraz innych, aktualizowanych w miarę zaistniałych potrzeb, w tym wewnętrznych ustalonych
przez daną placówkę. 

24. W  sytuacjach  nagłych,  skrajnych  zobowiązani  jesteśmy  do  powiadomienia  stosownych
instytucji zgodnie z obowiązującymi ustaleniami państwowymi. 



25. Potwierdzam zapoznanie się z wewnątrzprzedszkolną procedurą funkcjonowania przedszkola
w czasie pandemii Covid – 19 /załącznik nr 2/.  

Czytelny podpis rodzica/ów / opiekuna/ów

Data: ….......................................       …………………………………………………………..



Załącznik nr 2
Do deklaracji woli udziału 

w zajęciach opiekuńczych sprawowanych 
przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży

w czasie pandemii Covid -19*

Wewnątrzprzedszkolne procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego 
w  Trzebieży na czas pandemii Covid – 19 

( wyciąg)

W czasie trwania pandemii  Covid- 19 na terenie Przedszkola Publicznego w Trzebieży
ustanawia  się  obostrzenia  w  zakresie  funkcjonowania  placówki  mające  na  celu
minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  mają  dzieci  pracowników  systemu  ochrony  zdrowia,  służb

mundurowych,  pracowników  handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący  zadania

związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19.  Pozostałe  dzieci

rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu mogą być przyjęte po

zabezpieczeniu miejsc dla dzieci rodziców z wyżej określonego pierwszeństwa. 

3. Na  terenie  placówki  dyrektor  organizuje  opiekę  dla  dzieci,  których  rodzice  zgłosili  chęć

uczestniczenia  dziecka  w  zajęciach  opiekuńczych  poprzez  wypełnienie  „Deklaracji  woli

uczestniczenia  w zajęciach  opiekuńczych w Przedszkolu  Publicznym w Trzebieży w czasie

pandemii Covid -19.

4. Deklarację woli udziału w zajęciach opiekuńczych sprawowanych przez Przedszkole Publiczne

w  Trzebieży   w  czasie  pandemii  Covid  -19*  wraz  z  pozostałymi  dokumentami  rodzice

przesyłają  w  formie  elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej  placówki:

pp  trzebiez@interia.pl lub  dyrektor@pptrzebiez.pl   Dokumentacja  niekompletna  i  nie

dostarczona w ustalonym czasie nie będzie rozpatrywana.

5. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w

izolacji.

mailto:pp11@police.pl
mailto:dyrektor@pptrzebiez.pl


6. Rodzic  jest  zobowiązany do informowania  przedszkola  o każdej  sytuacji  pogorszenia  stanu

zdrowia dziecka i osób z najbliższego otoczenia, bezwzględnie w sytuacji podejrzenia zakażenia

się wirusem.

7. Dyrektor kierując się zaleceniami GIS wyznacza ilość miejsc dla dzieci stosując zasadę: na 4

m2 jedno dziecko i  każdy opiekun;  z  możliwością  zachowania  dystansu społecznego przez

opiekunów minimum 1,5 m. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz

innych sprzętów w niej się znajdujących. 

8. W zależności od wielkości pomieszczenia, w grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

W zależności od możliwości organizacyjnych placówki, decyzją dyrektora ilość dzieci może

być zmniejszona lub w uzasadnionych przypadkach zwiększona maksymalnie do 14 dzieci w

grupie, za zgodą organu prowadzącego. 

9. Rodzic zobowiązany jest  przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek

objawów chorobowych, zaopatrzone w przyłbicę lub maseczkę ochronną, która każdorazowo na

kolejny  dzień  będzie  przez  rodzica/opiekuna  dezynfekowana  lub  wymieniana,  prana  i

prasowana w temperaturze min. 60 stopni Celsjusza. Do przechowywania maseczek na terenie

placówki rodzic/opiekun przynosi worki strunowe. 

10.Do  przedszkola  dziecko  może  przyprowadzać  i  odbierać  osoba  zdrowa  wskazana  przez

rodzica/opiekuna, który ponosi za to odpowiedzialność za stosowanie w/w procedur

11. Na czas trwania pandemii wejścia i szatnie główne do przedszkola będą zamknięte dla rodziców

i  osób  trzecich.  Dzieci  będą  wchodzić  do  budynków  samodzielnie  ustalonymi  wejściami

bocznymi bezpośrednio do wyznaczonych pomieszczeń z zachowaniem dystansu społecznego

osób je przyprowadzających minimum 2 m.  

12.Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający  lub  odbierający  dziecko  z  przedszkola  mają

obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników i innych dzieci i

ich rodziców minimum 2 m. Dla zachowania bezpieczeństwa pracowników i dzieci, rodzice lub

opiekunowie nie mogą wchodzić do placówki nawet w sytuacjach nagłych.

13.Dziecko  po  przyjściu  do  przedszkola  będzie  mieć  kilkakrotnie  mierzoną  temperaturę  i

dezynfekowane ręce mydłem i ciepłą wodą.

14.Na czas  pandemii  dzieci  zgłoszone  przez  rodziców  będą  przebywać  w nowo utworzonych

grupach w wyznaczonych, stałych pomieszczeniach.

15.W miarę możliwości organizacyjnych związanych ze stanem obecności pracowników, placówka

będzie unikać rotacji nauczycieli i innych pracowników oraz wymiany składu dzieci w nowo

utworzonych grupach.

16.Na terenie  placówki  będzie  obowiązywać  zakaz  stykania  się  ze  sobą  poszczególnych  grup

dzieci.



17.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zakazu przynoszenia przez dzieci zabawek, napojów,

przytulanek i innych osobistych rzeczy.

18.W salach grupowych zostały usunięte lub zabezpieczone zabawki i sprzęty, których nie można

skutecznie dezynfekować. W związku z tym ich ilość jest ograniczona.

19.Na czas  pandemii  placówka rezygnuje z tradycyjnego odpoczynku poobiedniego w grupach

młodszych,  w  związku  z  czym  piżamki,  poduszki,  kocyki  nie  będą  dzieciom  potrzebne.

Przyjmujemy ewentualną  formę  relaksu  w  zależności  od  potrzeb  dzieci  z  wykorzystaniem

łatwych do dezynfekowania karimat, materacy lub plaskikowych leżaczków w krótszym czasie

niż zwykle. 

20.Rodzice  są  zobligowani  do  przekazywania  aktualnego  numeru  telefonu,  lub  telefonów,  co

zagwarantuje placówce skuteczny szybki kontakt w sytuacji zauważenia pogorszenia się stanu

zdrowia dziecka.

21.Przedszkole w sytuacji zauważenia oznak infekcji u wychowanka niezwłocznie informuje o tym

fakcie  rodzica/opiekuna,  który  jest  zobowiązany  odebrać  dziecko  z  przedszkola  w  trybie

pilnym. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem wzywane są służby medyczne.

Placowka stosuje wówczas działania zawarte w „Instrucji postepowania na wypadek zakażenia i

szerzenia się grypy i Covid 19 w przedszkolu Publicznym w Trzebieży”

22.Do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna dziecko pozostaje z dorosłym opiekunem umieszczone w

pomieszczeniu wydzielonym specjalnie do tego celu.

23.W  sytuacji  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu  spowodowanej  chorobą,  rodzic/opiekun

zobligowany jest ponownie wystąpić do dyrektora z wnioskiem o objęcie dziecka opieką wraz z

przekazaniem  informacji  o  aktualnym  stanie  zdrowia  dziecka  w  formie  zaświadczenia

lekarskiego. 


