
Oświadczenie Rodziców,  którzy zdecydowali, 
 

że ich dziecko będzie od  dn. 01.09.2021 r.korzystać z opieki Przedszkola315 
 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 
Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam , że zapoznałem/łam się z treścią PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE PRZEDSZKOLA 315  

W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 zamieszczonymi na stronie internetowej: 

www.przedszkole315.waw.pl w zakładce: Procedury bezpieczeństwa w czasie 

pandemii. 

 Zapoznałem/am się z procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły 
podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. 
Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego 
w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 Zapoznałem/am się z procedurą podejrzenia zakażenia u 

pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do 

przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej 

przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału 

przedszkolnego, koronawirusemSARS-COV-2 

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMIICOVID-

19 związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do 

przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 Wszystkie dzieci bezwzględnie przychodzą do przedszkola w godzinach 7.00-8.30 

(wyjątkiem jest sporadyczne, wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie spóźnienia się 

dziecka z ważnych przyczyn). Po godzinie 8.30 drzwi przedszkola są zamykane 

i otwierane przez pracownika placówki. Do szatni z dzieckiem wchodzą tylko rodzice 

dzieci 3 i 4 letnich (jeden rodzic z jednym dzieckiem) z zachowaniem odległości 1,5 m 

- czyli maksymalnie 2 rodziny. Dzieci 5-o i 6-o letnie wchodzą do szatni samodzielnie 

po wprowadzeniu przez rodzica do holu przy wejściu do odpowiedniej szatni. 

 Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym:  
 

 przy wejściu do placówki dziecka 

 w czasie przebywania dziecka na terenie placówki, po zaobserwowaniu 

pogorszenia samopoczucia. 

  

Jestem świadomy/a, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Przedszkola nr 

315w Warszawie pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz 

zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusemSARS-CoV-

19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 

(w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na 

inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

 

                                                                      ………………………………                   

…………………………            

    Miejscowość, data                                                                                                    podpisy rodziców/ opiekunów 
 


