
I. Oświadczenie o zapoznaniu się Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA W SPRAWIE 

REGULAMINU OKRESLAJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 

MIEJSKIEGO NR 21 ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I 

ZWALCZANIEM COWID-19  

Umieszczonej na stronie www.przedszkole21leszno.pl 

Leszno, dnia ......................         ....................................               ………………………. 

 

                            podpis matki                                     podpis ojca 

 

II. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla rodziców 

 

Leszno, dnia ......................         ....................................               ………………………. 

 

                            podpis matki                                     podpis ojca 

 

III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie 

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym, ani na zwolnieniu lekarskim. 

 

Leszno, dnia ......................                 ....................................         ………………………… 

                                   podpis matki                           podpis ojca 

 

 

III. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w izolacji 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

Leszno, dnia ............................           .................................               ………………………… 

                                   podpis matki                               podpis ojca 

http://www.przedszkole21leszno.pl/


 

 

IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę publicznego przedszkola działającego w czasie stanu 

pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zarażeniem się COVID 19: 

a) dziecku 

b) rodzicom/ opiekunom 

c) innym domownikom 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.  

 

Leszno, dnia ......................        ....................................            ………………………… 

                           podpis matki                                     podpis ojca 

 

 

V. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczamy, że będziemy przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola we wskazanych 

godzinach: 

 przyprowadzanie ………………………… 

 odbieranie ………………………………. 
 

Leszno, dnia ......................            ....................................            ………………………… 

                               podpis matki                                 podpis ojca 

 

 

VI. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu 

sanitarnego panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu 
 

Leszno, dnia ......................               ....................................     ………………………… 

                                  podpis matki                                    podpis ojca 

 

 

VII. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka 2 x 

dziennie. 
 



Leszno, dnia ......................            ....................................              ………………………… 

                                 podpis matki                                podpis ojca 

 

VIII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1. 

 

Leszno, dnia ......................         ....................................               ………………………. 

                            podpis matki                                     podpis ojca 

 

 

 

                                                                                                        

 

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

miejscowość, data                                                                               pieczęć i podpis dyrektora 

 

 


