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………………………………………………             

 Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego 

 
Dyrektor 

Publicznego Przedszkola nr 1 

w Osielsku 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE  

 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………..……………………... 

2. Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….  

3. Aktualne numery telefonów rodziców: 

Mama: …………………..…….………  Tata: …………………...……………….    

4. Aktualny adres e-mail …………………………………………………………………… 

    

I. Zasady funkcjonowania w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku w okresie zagrożenia 

zarażeniem COVID – 19 obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie placówki od dnia 

18.05.2020r. 

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej placówka ogranicza liczbę dzieci w grupie do 12 ( a w wyjątkowych 

sytuacjach za zgodą organu prowadzącego do14).  

2. Placówka umożliwia skorzystanie z opieki pracującym Rodzicom, którzy  niezbędnie 

potrzebują zapewnienia dzieciom opieki. 

3. Przedszkole wprowadza i będzie realizować wszystkie wytyczne dla takich instytucji jak 

przedszkola i żłobki przedstawione przez Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Głównego Inspektora Sanitarnego 

w ramach sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie trwania stanu epidemicznego, 

jednak to na Rodzicu spoczywa obowiązek i odpowiedzialność podjęcia  przemyślanej 

decyzji o posłaniu dziecka do placówki, a także za ewentualną możliwość zarażenia 

COVID – 19, za które placówka nie ponosi odpowiedzialności, czego każde z Państwa 

jest świadome i poręcza własnoręcznym podpisem. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy Rodzic lub pisemnie upoważniona osoba 

do przyprowadzania lub odebrania dziecka musi wyrazić zgodę na pomiar dziecku 

temperatury bezdotykowym termometrem. Podwyższona temperatura ciała (37,30C) 

u dziecka jednoznacznie i nieodwołalnie uniemożliwia przekazanie dziecka pod opiekę 

pracownikom placówki. 

5. Każdy Rodzic / opiekun odprowadzający dziecko do placówki musi być zabezpieczony 

w maseczkę zakrywającą nos i usta oraz jednorazowe rękawiczki. 

6. Każde dziecko powyżej 4 roku życia w drodze do placówki oraz drodze z placówki musi 

być zabezpieczone w maseczkę zakrywającą nos i usta. 

7. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe i nie przebywające w ciągu 

14 ostatnich dni w towarzystwie osób wykazujących objawy chorobowe lub objętych 

kwarantanną, co Rodzice własnoręcznym podpisem zaświadczają. 

8. Dziecko wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe lub objawy budzące niepokój 

nauczyciela lub opiekuna nie zostanie przyjęte do placówki. 

9. Wszyscy pracownicy Przedszkola mający bezpośredni kontakt z dziećmi będą 

wyposażeni w środki ochrony osobistej 

10. Na terenie placówki nie może przebywać żaden Rodzic. Dziecko jest przyprowadzane do 

placówki i w strefie buforowej (między pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi) 
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następuje badanie temperatury i ocena stanu zdrowotnego dziecka.  W strefie buforowej 

może przebywać tylko jedno dziecko z Rodzicem/ opiekunem. Jeżeli stan 

Rodzica/opiekuna i dziecka nie budzi zastrzeżeń pracownik przedszkola przejmuje nad 

nim opiekę. W związku z powyższym zwracamy się o wykazanie przez Państwa 

zrozumienia i cierpliwości w razie krótkotrwałego oczekiwania na wejście dziecka 

do placówki. 

11. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzenia i odbioru dziecka w ściśle określonym 

czasie. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zostają ustalone przez dyrektora 

przedszkola i ze względów organizacyjnych mogą ulec zmianie. O ewentualnych 

zmianach Rodzic zostanie wcześniej poinformowany. 

12. Każdy  Rodzic przed wejściem do budynku zobligowany jest do zdezynfekowania rąk 

płynem do dezynfekcji. 

13. Po wejściu do strefy buforowej Rodzic zobowiązany jest do odbicia karty pobytu w celu 

zarejestrowania przybycia dziecka. 

14. Pracownicy oddziałów przedszkolnych będą pracować na stałych zmianach, tak aby 

unikać rotacji personelu.  

15. Poszczególne nowo utworzone grupy dzieci nie będą mogły się ze sobą stykać, zarówno 

w budynku jak i na placu zabaw i będą przebywały pod opieką przydzielonych na nowo 

pracowników. 

16. W okresie pandemii dzieci nie będą leżakować i myć zębów. 

17. Posiłki odbywają się w osobnym niż zajęcia pomieszczeniu, wydzielonym tylko do tego 

celu. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych produktów spożywczych. 

18. Po każdym posiłku stoliki oraz krzesełka będą systematycznie i dokładnie 

dezynfekowane, a naczynia myte w zmywarce i wyparzane. 

19. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi zabrania się przynoszenia przez dzieci z domu 

zabawek oraz innych przedmiotów. Z sal zostaną usunięte wszystkie pluszaki oraz 

zabawki i sprzęty, które nie nadają się do szybkiego dezynfekowania. 

20. Sale będą systematycznie wietrzone. 

21. Podłogi w przedszkolu oraz sprzęt i powierzchnie dotykowe będą myte systematycznie 

płynem dezynfekującym. 

22. Nauczyciele na terenie placówki i opiekunowie w domu przeprowadzą instruktaż 

prawidłowego mycia rąk u dzieci i będą pilnować ich systematycznego mycia przez 

dzieci. 

23. Sprzęt na placu zabaw będzie systematycznie dezynfekowany. 

24. Każdy rodzic musi mieć świadomość i jednoznacznie wyraża zgodę na fakt, iż po mimo 

wszelkich starań, nie zawsze uda się przestrzegać reżimu sanitarnego wśród dzieci, które 

mogą się bawić ze sobą w odległościach mniejszych niż zalecane. 

25. W związku z ograniczoną działalnością placówek, na teren przedszkola poza strefą 

buforową będą mieli wstęp tylko pracownicy Przedszkola. 

26. Na terenie placówki zostanie wyznaczona izolatka, do której będzie trafiało dziecko 

wykazujące objawy chorobowe wraz z wyznaczonym opiekunem (w odległości 2  

metrów) i które Rodzic będzie musiał natychmiast odebrać, a następnie powiadomić 

placówkę o rozwoju choroby, z kolei dyrektor placówki powiadomi o zaistniałej sytuacji 

Powiatową Stancję Sanepidu.  

27. Placówka  przyjmuje dzieci pod opiekę zgodnie z wytycznymi ministerialnymi od dnia 

18.05.2020 roku, jednak zastrzega, iż praca odbywa się w trybie eksperymentalnym 

z możliwością zamknięcia placówki w uzasadnionych przypadkach.  

Zapoznałam/em się i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad funkcjonowania i 

Procedury bezpieczeństwa w związku z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii COVID – 

19 w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku.    

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

       (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna i data ) 
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OŚWIADCZENIE  

1. Oświadczam, że jestem pracownikiem: 

jednej z wymienionych grup zawodowych: system ochrony zdrowia, służby 

mundurowe, pracownik handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

                 innej grupy zawodowej 

   

i w związku z pracą zawodową nie mam możliwości zorganizowania w domu opieki dla 

swojego dziecka.  

 

…………………………………… 

/podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną: zagrożeniem związanym  z zarażeniem 

COVID- 19 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała  u mojego dziecka w celu 

szybkiego wykrywania symptomów chorobowy i ochrony przed zarażeniem innych 

dzieci. Pomiar temperatury będzie odbywał się cyklicznie, każdego dnia podczas 

przyprowadzania dziecka do przedszkola, w obecności rodzica/opiekuna oraz w 

przypadku złego samopoczucia dziecka. 

 

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

                                                                          /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

3. Oświadczam, że w domu nie pozostaje nikt, kto  może sprawować opiekę nad moim 

dzieckiem 
 

 

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

                                                                          /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail 

przedszkola: sekretariat@przedszkole1osielsko.pl w formie skanu lub fotografii.  
 
 
 

Chęć zgłoszenia dziecka na każdy kolejny tydzień należy zgłosić do środy, do 
godziny 10.00 poprzedzającej tydzień, w którym chcecie Państwo przyprowadzić 
dziecko do przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola i jego czasie 
pobytu, dyrektor podejmuje do piątku poprzedzającego  tydzień, w którym chcecie 
Państwo rozpocząć pobyt dziecka w placówce. 
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Decyzja Dyrektora 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku w dniu ………….. podjął decyzję o: 

 Przyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze od dnia  ..………………….….…… 

➢ Przydział do grupy ……………………………..nr wejścia …………………. 

➢ Czas pobytu dziecka w przedszkolu od ……………….do .…………………… 

 

 Odmowie przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze z powodu:  

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………….…… 

Podpis dyrektora   


