
Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci  

z Przedszkola Miejskiego nr 2 Promyczek w Leżajsku  

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 

 

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:00 

2. Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do przedszkola zobowiązany jest  

do dostarczenia wypełnionej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Zgodnie z obwiązującymi wytycznymi rodzic przyprowadza do przedszkola 

dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. 

4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osoby zdrowe. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

 

6. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/prawny 

opiekun zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (obowiązkowa 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). 

 

7. Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola do drzwi wejściowych budynku.  

8. Pomoc nauczyciela przy drzwiach w obecności rodzica/opiekuna mierzy 

temperaturę dziecku, następnie (jeśli dziecko nie ma niepokojących objawów) 

odbiera go od rodzica, pomaga się przebrać w szatni oraz umyć ręce oraz 

odprowadza dziecko do grupy.  

 

9. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek ani innych 

przedmiotów.  

 

10.  W wypadku gdy dziecko przejawia objawy choroby (gorączka, kaszel, katar, 

problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym 

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodzica celem pilnego 

odebrania dziecka z placówki. 

 

11. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z przedszkola przy drzwiach budynku  

po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem.  

 

12. Przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci rodzice/opiekunowie zobowiązani są  

do zachowania dystansu społecznego min. 2m. 

 

13. Dzienna stawka żywieniowa dziecka wynosi 8,50 zł. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola 

Miejskiego nr 2 Promyczek w Leżajsku w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 

Deklaracja uczęszczania dziecka do PM nr 2 Promyczek  w okresie pandemii Covid-19 

 

Leżajsk, dnia …...................................... 

Imię i nazwisko dziecka: ….............................................................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów oraz telefony kontaktowe: 

….................................................................................     tel. …............................................ 

….................................................................................    tel. …............................................ 

 

Oświadczenia 

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

świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą w izolacji, z osobą 

przebywającą na kwarantannie. 

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

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w 
sytuacji zdrowotnej u dziecka/ domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19 (podejrzenie 
zarażeniem, kontakt z zarażonym, zarażenie, kwarantanna). 

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

3. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka. 

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

4. Zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola oraz do natychmiastowego 

odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych 

podczas pobytu w przedszkolu. 

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

5. Zobowiązuję się do przestrzegania obwiązujących w przedszkolu zasad związanych z reżimem 

sanitarnym zawartych w Regulaminie przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola, z którym 

zostałem zapoznany. 

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

6. Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż pomimo dochowania najwyższej staranności przez 
Przedszkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy uwzględnieniu wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, nasze dziecko w czasie pobytu w przedszkolu może ulec 
zakażeniu koronawirusem COVID-19 z powodu zwiększonej emisji czynników wywołujących Covid-19 w 
czasie pobytu w przedszkolu. W przypadku zakażenia, o którym mowa powyżej, oświadczam, że nie 
będę wnosić żadnych roszczeń wobec  Przedszkola, do którego uczęszcza nasze dziecko. 

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

7. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1. 

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


