
Załącznik 1  
do procedury bezpiecznego przebywania dzieci 
w oddziałach przedszkolnych w Miejskiej 
Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w sytuacji 
epidemicznej 
 

 
 
…………………………………………………                           Knurów, dnia ………..….…………… 
            Nazwisko i imię rodzica  
 
…………………………………………………………………….. 
Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicem – telefon do matki 
 
…………………………………………………………………….. 
Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicem – telefon do ojca 
 
 
 
 

 
Dyrektor 
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Knurowie 

 
 
 
 
 

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w MSP 7 w Knurowie  
w czasie trwania epidemii COVID-19 

 
 
 
 

1. Nazwisko i imię dziecka    …………………………………………………………………………….. 
 
2. Deklaruję pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym od dnia  ……………………………. 2020 r.  
 
    w następujących godzinach: 
     poniedziałek od …………… do ………………,  
     wtorek          od …………… do ………………, 
     środa            od …………… do ………………, 
     czwartek       od …………… do ………………, 
                                                     piątek            od …………… do ………………. 
 
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpiecznego przebywania dzieci                                         
w oddziałach przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie 
w sytuacji epidemicznej, która została opracowana w oparciu o „Wytyczne 
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 
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 ich pierwszą aktualizacją z dnia                    
4 maja 2020 r. oraz zawartymi w niej obowiązkami rodziców: 



1. Rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby 
zapewnić mu odpowiednią opiekę oraz aktualny numer telefonu do kontaktu w razie 
takiej konieczności; 

2. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły; 
3. Wchodząc do budynku szkoły osoby dorosłe obowiązkowo dezynfekują ręce (zgodnie 

z instrukcją znajdującą się przy dozownikach z płynem dezynfekującym), zakładają 
własne rękawice ochronne i zakrywają usta i nos; 

4. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych; 
5. Dziecko jest do podmiotu przyprowadzane i odbierane przez zdrową osobę dorosłą; 
6. Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji; 
7. Wyjaśniają dziecku, że obowiązuje zakaz zabierania do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek; 
8. Zapewniają dziecku na czas pobytu w przedszkolu wodę/ napój w podpisanej butelce, 

ponieważ źródełka wody w placówce zostały wyłączone; 
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie 
ręki na powitanie, zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 
kichania czy kasłania; 

10. Rodzice stosują indywidualne środki ochrony podczas przyprowadzania dziecka do 
szkoły i odbierania ze szkoły, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników jak i innych dzieci czy ich opiekunów wynoszący minimum 2 m.; 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkolnej, może tam 
przebywać z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m max. 
troje rodziców z dzieckiem (1 rodzic z dzieckiem na 15 m2); 

12.  Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 
bezdotykowym, a także odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu                                                   
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, jeśli dziecko przejawia 
niepokojące objawy choroby i przyjmują do wiadomości, że w takiej sytuacji zostaną 
powiadomieni o potrzebie pilnego odebrania dziecka z placówki; 

13.  Rodzice zapewniają, że w czasie pobytu dziecka w placówce, istnieje szybki sposób 
komunikacji telefonicznej z nimi (odbierają niezwłocznie połączenia telefoniczne ze 
szkoły). 
 

 
4. Akceptuję zapisy w/w procedury i zobowiązuję się do bezwzględnego jej 
przestrzegania. 
 
    
……………………………………….    ………………………………………... 
                             podpis matki                                                                                                                                  podpis ojca 
 
 
5.  Inne Istotne informacje o  stanie zdrowia dziecka: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



6. W związku z ograniczoną ilością dzieci w oddziale przedszkolnym płatność za zamówione 
obiady następuje z góry za okres do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zwroty za 
niewykorzystane posiłki będą realizowane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności 
dziecka. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Oświadczam, że wskazane w zgłoszeniu numery telefonów rodziców są aktualne. 
3. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.3 
 

 
 
 
 
 
 
Knurów, dnia …………………………………… 
 
 
 
  

 

……………………………………….    ………………………………………... 
                             podpis matki                                                                                                                                  podpis ojca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla wnioskodawcy: 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 
ze zgłoszeniem i przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).1 oraz na 
podstawie art. 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)2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 
2 na podstawie art. 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). 
3 zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zmianami) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 m-cy  do lat 8. 
 


