………………………............
(data, miejsce)

……………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………………….
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

...........................................................
Nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej
w Boronowie
Wniosek o powrót dziecka do przedszkola
Mając na uwadze wytyczne ogłoszone w dn. 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra
Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., w
związku z decyzją o otwarciu od 6 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wnioskujemy o
przyjęcie do przedszkola naszego dziecka:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

od dnia ...................................................., w godzinach ..............................................................

Oświadczamy, że ja lub drugi rodzic/opiekun prawny wspólnie wychowujący ze mną
dziecko:
1) mam możliwość/nie mam możliwości* pogodzenia pracy z opieką w domu nad
dzieckiem,
2) spełniam warunek/nie spełniam warunku* pierwszeństwa korzystania z przedszkola
określony w wytycznych.
Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o ograniczonej liczebności grupy przedszkolnej
spowodowanej sytuacją epidemiczną.
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla
zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z
placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na
własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w przedszkolu,
nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania
dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem
dziecka w tej placówce.
* niepotrzebne skreślić

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN,
GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z
ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem, badaniem stanu zdrowia dziecka oraz innymi
restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w
tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych
przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.

W przypadku powrotu dziecka do przedszkola zobowiązujemy się do:
− przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych,
przed przyprowadzeniem zmierzymy dziecku temperaturę,
− przekazania dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby
zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu,
− nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji,
− niepozwalania zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy
zabawek,
− w przypadku, gdy dziecko ukończyło 4 rok życia, zaopatrzenia dziecka w
indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,
− przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu,
ust i nosa, częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie,
− przypominania o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania,
− przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową, z
zachowaniem dystansu społecznego min. 2 m od pracowników przedszkola, innych
dzieci i ich rodziców,

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

* niepotrzebne skreślić

