
. DYŻUR WAKACYJNY 2020 r. 
Szanowni Państwo 

• Do 19 czerwca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny 
• Dyżur wakacyjny trwa  6 tygodni -  od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  
• Dzieci w tym czasie mogą korzystać tylko z placówki macierzystej 
• Zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się liczba dzieci w grupie 

z 12 do 16. ( za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona do 18 ) 
• W czasie dyżuru wakacyjnego przyjmiemy 64 dzieci - do 4 oddziałów 
• Nadal będzie obowiązywał rygor sanitarny 

W pierwszej kolejności ( zgodnie z wytycznymi  GIS ) będą przyjmowane dzieci: 

• pracowników systemu zdrowia 
• pracowników służb mundurowych 
• pracowników handlu 
• pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych 
• pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID- 19 
• pracowników instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta 
• rodziców obecnie czynnych zawodowo 

ZALECENIA DLA RODZICÓW 

• wypełnienie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, ankiety oraz oświadczenia 
• wysyłanie skanów dokumentów na adres: przedszkole.129@wp.pl  (za potwierdzeniem) 

 

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie 

 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 NA DYŻUR WAKACYJNY 2020 r. 
 

1.  Imię i nazwisko dziecka, nazwa  grupy 

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

2. Termin zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 

lipiec………………………………………………………………………………………………………………… 

Sierpień……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu 

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

( zaleca się, aby dziecko przebywało w przedszkolu w czasie godzin pracy swojego 

oddziału ) 

4. Osoby upoważnione do odbioru ( wpisujemy tylko te osoby, które nie znajdują się 

w aktualnych upoważnieniach ) 

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

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

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

                                                     

Podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

 

 

ANKIETA 



Drodzy Rodzice, 

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ 

prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.   

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Jeżeli tylko jest to możliwe – zachęcamy do pozostawienia dziecka w domu 

1. Nazwisko i imię dziecka: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………………. 

3. Czy rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych organizowanych 
przez placówkę   w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ………….. 

4. Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują? ………………………. 
5. Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów: 

-    pracownik systemu ochrony zdrowia …………………………………….. 
-    pracownik  służb mundurowych……………………………………………… 
-    pracownik handlu…………………………………………………………………… 
- pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…………………………………… 
- pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta………………….………….. 

6. Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji? 
……………………………………………            

7. Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni 
został objęty kwarantanną? ………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Proszę zadeklarować godziny, w jakich potrzebowałby Pan/Pani opieki przedszkolnej nad swoim 
dzieckiem: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Proszę podać  numery aktualnych telefonów kontaktowych: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych   
w związku  z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem   rozprzestrzenianiu się  Covid-19  w jednostkach  
oświatowych .   
 
 
 
                                                            ……………………………………………………… 

                                                                           (data, podpis rodziców/prawnych opiekunów 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA,  



KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR  129 W POZNANIU 
 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
obowiązujące  w  przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 
pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem 
świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę  
i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również 
ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich 
domowników, jak też mojego dziecka COVID-19, z wyłączeniem sytuacji gdy do zarażenia doszło z 
przyczyny winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników lub dyrekcji przedszkola.  
 
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do 
Przedszkola 129 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. 
Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka 
w związku  z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.  
 
4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie 
jesteśmy objęci kwarantanną , a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy 
COVID-19. 
 
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 
duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie 
COVID-19. 
 
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak 
też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również 
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu 
zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju. 
 
7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie  
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu  
w Przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury. 
 
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów  
z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych  
w przedszkolu, np. rysunków. 
 
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko 
nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki  podczas pobytu w przedszkolu. 
 
10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu 
dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez 
wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko pracownikowi przedszkola. 
 
11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przeze 
mnie - Rodzica - maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.  
 
12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się 
do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 
 



13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów  
u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona  
w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o 
czym  niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;  

 
14.  Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy 
przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek 
z osób przebywających na terenie przedszkola. 
 
15.  Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny,  
z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą  
z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie. 
 
16.  Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia 
zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie  
z dzieckiem. 
 
17. Oświadczam, że zapoznałem się  z  klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych  w związku z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem   rozprzestrzenianiu się  COVID-19  w 
jednostkach  oświatowych .   
 
18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola. 
 
 
Pouczenie 
1Art. 233.§ 1. 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 do lat 3. 
§ 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 
 
 
 
 
 

                                                ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                             (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 


