
………………………….………                        Ś� roda Ś� ląska, dnia ……………….……………….
Imię i nazwisko dziecka

………………………….………                       
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ś�wiadoma/y  odpowiedzialnos�ci  karnej  przewidzianej  w  art.  233  §  1  i  2  ustawy  z  dnia
6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.), os�wiadczam, iz/ :

• zapoznałam/em się z Procedurą przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się
SARS-COV-2 w placówkach  sprawujących  opiekę  nad  dziećmi  w wieku  przedszkolnym
prowadzonych przez Organ Prowadzący: Sebastian Stępniak,

• jestem s�wiadomy ryzyka zakaz/enia mojego dziecka wirusem ŚARŚ-COV-2,

• wyraz/am zgodę na wykonywanie pomiaro� w temperatury ciała mojego dziecka przy
uz/yciu termometru bezdotykowego,

• zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  odbioru  dziecka  w  sytuacji,  gdy  o  takiej
koniecznos�ci powiadomi mnie pracownik placo� wki,

• moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola z/adnych zabawek ani przedmioto� w
z  zewnątrz,  za  wyjątkiem  szczego� lnych  potrzeb  edukacyjnych  ustalonych
z wychowawcą i dyrektorem,

• moje dziecko jest zdrowe i w momencie podpisywania os�wiadczenia nie ma objawo� w
sugerujących chorobę zakaz�ną,

• w  momencie  podpisywania  os�wiadczenia  w  miejscu  zamieszkania  dziecka  nie
przebywa osoba na kwarantannie/izolacji w warunkach domowych,

• zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Dyrektora  placo� wki  o  zmianie
stanu  zdrowia  dziecka  lub  stanu  zdrowia  najbliz/szych,  z  kto� rymi  dziecko  ma
bezpos�redni kontakt,

• zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Dyrektora  placo� wki  o  sytuacji
kontaktu dziecka z osobą, u kto� rej stwierdzono zakaz/enie ŚARŚ-COV-2,

• jestem s�wiadoma/y tego, z/e w przedszkolu nie ma moz/ liwos�ci uniknięcia zachowan� ,
jakie są naturalne dla dzieci w grupie ro� wies�niko� w, czyli np. bezpos�redniego kontaktu,
wspo� lnej  zabawy,  us�cisko� w,  czy  podawania  rąk,  w związku  z  czym  dzieci  będą  się
wspo� lnie bawic� w grupie tak, jak dotychczas,

• zostałem  poinformowany,  z/e  w  przypadku  podejrzenia  zakaz/enia  dane  osobowe
mojego dziecka zostaną przekazane Powiatowej Śtacji Śanitarno-Epidemiologicznej. 

…………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuz/yc�  za dowo�d w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolnos�ci do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialnos�ci jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnien� , uprzedził zeznającego o odpowiedzialnos�ci
karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 


