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Załącznik nr 15 

DEKLARACJA POTRZEBY  PRZYPROWADZENIA DZIECKA 

 do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie 

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19. 

 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w czasie epidemii 

każdy rodzic co tydzień zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka  

z przedszkola w okresie wzmożonej zachorowalności na COVID-19. Ze względu na konieczność 

utrzymania stałych grup, dzieci będą przyjmowane do placówki jedynie w cyklu tygodniowym.  

 

Aby dziecko mogło rozpocząć uczęszczanie do przedszkola od danego tygodnia, zgłoszenie dziecka musi 

nastąpić  najpóźniej w poniedziałek do godz. 12 00 poprzedzający ten tydzień (np. przyjście dziecka  

w tygodniu od 25-29 maja należy zgłosić najpóźniej 18 maja do godz. 12 00).  Zgłoszenie musi nastąpić 

drogą mailową na adres ppzaborow@op.pl. Następnie rodzice otrzymają stosowne dokumenty do 

wypełnienia  Nie będzie możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki. 

 

Data rozpoczęcia pobytu dziecka w przedszkolu ……………………………… 

Deklarowana potrzeba pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od  ………do ……… 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Adres zamieszkania dziecka  

Imię i nazwisko rodziców 

dziecka/prawnych opiekunów 

 

Numery telefonów do natychmiastowego 

kontaktu – rodziców dziecka/prawnych 

opiekunów 

 

 

Stosowane kryteria przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, ze 

względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 10 dzieci, przy 

założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko i osobę dorosłą minimum 4 m2: 

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: 

a)w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: 

b)w służbach mundurowych realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: 

c)handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

  

Oboje rodzice pracują  – wykonują pracę na terenie jednostki 

organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia 

pracy z opieką w domu* 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

Zaborów , dnia …………………………                        Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów                                                                                                                                                                                     

                                                                                       

……...……………………………………… 

……………………………………………     
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