
DEKLARACJA  DLA  RODZICÓW  ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH NSP 47 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 
     Imię i nazwisko dziecka                                                                           Grupa 0a / Grupa 0b 

 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej na terenie naszej szkoły 

w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia 18 maja 2020 r.   

 

Proszę zaznaczyć / podkreślić właściwe. Jeżeli tak, proszę dodatkowo wypełnić oświadczenie. 

  

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 8  dzieci, 

przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 4 m2,  

przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące 

kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki 
organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z 
opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    

a. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

b. w służbach mundurowych realizując zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

c. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się 

dodatkowe kryteria:  

Dodatkowe kryteria TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci  w wieku szkolnym)    

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo  
 
 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców   
 

 

1. ……………………………………..……. 

 

2. …………………………………..………. 

 
 Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

TAK NIE 



OŚWIADCZENIE 

 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………………………………..………………….  

uczęszczającego do oddziału przedszkolnego 0a / 0b Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 

Fundacji Primus w Warszawie oświadczamy, że chcemy skorzystać z opieki przedszkolnej 

na terenie placówki. Deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do szkoły: 

• codziennie, w godzinach______________ 

• w dniach: 

o poniedziałek, w godzinach______________ 

o wtorek, w godzinach______________ 

o środa, w godzinach______________ 

o czwartek, w godzinach______________ 

o piątek, w godzinach______________ 

 

Jesteśmy / nie jesteśmy rodzicami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania z opieki 

w oddziałach przedszkolnych przy szkole, zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (dalej jako Wytyczne).  

 

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka  termometrem bezdotykowym, 

w razie wystąpienia objawów chorobowych / profilaktycznie jeden raz  dziennie w trakcie 

pobytu dziecka w szkole oraz przed wejściem na teren szkoły. 
 

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

 

Jesteśmy świadomi, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie  NSP 47 

w Warszawie., pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa  i postępowania oraz 

zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-

19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 

(w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na 

inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 
 

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 oraz innymi restrykcjami, a także 

podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i pracowników szkoły w tym zakresie, 

a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, 

nie będziemy zgłaszać roszczeń.  

 

 

1. ……………………………………..……. 

 

2. …………………………………..………. 
 

 Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 


