
Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość  

Zgłoszenie  uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze do oddziału przedszkolnego, zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do klas I – III, na zajęcia 

w formie konsultacji przedmiotowych do klasy VIII* (właściwe podkreślić) w okresie 

pandemii COVID-19 

 

 

Proszę o przyjęcie ......................................................................................... grupa/klasa ...........  

                                         (imię i nazwisko dziecka) 

na zajęcia opiekuńcze do oddziału przedszkolnego, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

z elementami zajęć dydaktycznych do klas I – III, na zajęcia w formie konsultacji 

przedmiotowych do klasy VIII* (właściwe podkreślić) na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Radwanicach działającej w czasie stanu pandemii COVID-19  

od dnia ……………………….................. w godz. od ............................ do ………………….. 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka – aktualne telefony do szybkiej komunikacji  

Matka  tel. ....................................................... 

 Ojciec  tel. ……………………………… ….. 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu. (przy właściwej odpowiedzi proszę 

postawić znak X) 

o wykonuję/wykonujemy  zawód  rekomendowany  w wytycznych GIS,  MZ  i  MEN 

tj. jestem  pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19   

o jestem/jesteśmy rodzicami pracującymi, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy  

z opieką nad  dzieckiem w domu 

Radwanice, dnia ......................  podpis matki ……………… podpis ojca …………………… 

III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie  

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym, ani na zwolnieniu lekarskim.  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki …………… podpis ojca ……………………. 

 

 

 



IV. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. Ponadto nie 

miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa, 

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki …………… podpis ojca ……………………. 

V. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce 

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Szkoły jestem  świadomy/ świadoma,  że podczas  

przebywania  mojego  dziecka  na  terenie placówki,  pomimo stosowanych procedur i  środków  

ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem.    

Rozumiem   i przyjmuję  ryzyko  zakażenia  oraz  powikłań  COVID-19, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny. 

Radwanice, dnia ......................  podpis matki ………………… podpis ojca ………………… 

VI. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola  

Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko  

z ……….. we wskazanych godzinach.  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki ……………… podpis ojca ……………………. 

 

VII. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki ………………podpis ojca ……………………. 

VIII. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała u naszego dziecka termometrem 

bezdotykowym  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki …………… podpis ojca ……………………. 

IX. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.  

Radwanice, dnia ......................  podpis matki …………… podpis ojca ……………………. 

Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące 

brzmienie: „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 

od6 miesięcy do lat 8.”  


