
   

Zarządzenie Nr  32/2020 
 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Szarych Szeregów w Chrzanowie z dnia  05 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia „Procedury przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny do Oddziałów 

Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych 

Szeregów w Chrzanowie  w roku szkolnym 2019-2020” 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 ze zm.) oraz § 2  Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),  Wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1.Wprowadza się „Procedurę przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych                 

w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  w Chrzanowie”,                     

stanowiącą  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny w roku 

szkolnym 2019-2020” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

„Procedura przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w roku szkolnym 

2019-2020” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 

2019-2020” są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Oddziałów Przedszkolnych w 

Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie oraz 

udostępnione do wglądu w sekretariacie szkoły. 

 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 r. 
 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Jadwiga Banasik 

Dyrektor szkoły 

 

                                                                                 

 
 
 
 



   

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2020 
                                                                                                                     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 

                                                                                                        z Oddziałami Integracyjnymi 
                                                                                                                     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY  

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8                             

Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI  IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHRZANOWIE   

W ROKU SZKOLNYM 2019-2020 

 

Procedura obowiązuje od dnia 5 czerwca 2020r. do odwołania. 

Procedurze podlegają dzieci zapisane do Przedszkoli Samorządowych i Oddziałów Przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Chrzanów. 

Wszyscy Rodzice dzieci, które będą korzystać z dyżuru wakacyjnego zobowiązani są do zapoznania się i 

przestrzegania obowiązujących w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddz. 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie procedur bezpieczeństwa zamieszczonych                   

na stronie internetowej szkoły. 

Ze względu na panujący obecnie stan epidemii wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych 

na dyżur wakacyjny  w bieżącym roku wyjątkowo składają wszyscy zainteresowani rodzice (zarówno 

dzieci uczęszczających  do przedszkola pełniącego dyżur, jak i dzieci z innych przedszkoli) - załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 32/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych 

Szeregów  w Chrzanowie. 

W ramach czynności rekrutacyjnych utworzona zostanie lista wg uzyskanej liczby punktów, która 

stanowić będzie podstawę do ustalenia kolejności przyjęć. W przypadku, gdy okres epidemii nie zostanie 

zniesiony zostaną przyjęte dzieci z najwyższą liczbą punktów do wypełnienia limitu miejsc. Jeśli wytyczne 

GIS ulegną zmianie i będzie możliwość przyjęcia większej liczby dzieci, wówczas dyrektor szkoły zwiększy 

liczbę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zgodnie z listą zapisanych. 

I. W OKRESIE EPIDEMII, wprowadza się następujące zasady: 

1. Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej 

powierzchni na dziecko i opiekuna - 4 m2 na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych                       

w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie można 

przyjąć  65 dzieci.  

2.W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę  

w  poszczególnych oddziałach maksymalnie o dwoje dzieci.  

3.Ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria, którym nadano określoną liczbę 

punktów: 

1) KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA 

a) 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 pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko).                      Za osobę 

pracującą uważa się osobę aktualnie świadczącą pracę – nie przebywającą na urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym bądź innym – 10 pkt; 

b) przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę; 

 w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt; 



   

 w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt; 

 handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt. 

2) KRYTERIA DODATKOWE  

a) dziecko posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niepełnosprawności – 2 pkt; 

b) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 pkt; 

c) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo – 2 pkt; 

d) dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców – 2 pkt; 

e) dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 pkt. 

4. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za 

spełnienie poszczególnych kryteriów. 

5. Do oddziałów przedszkolnych nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba 

objęta kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które 

w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 jak również dziecko, które 

przejawia symptomy chorobowe.  

6. Rodzice po zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Oddziałach 

Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w 

Chrzanowie oraz niniejszą Procedurą  składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka 

do oddziałów przedszkolnych wraz z oświadczeniami  rodziców. 

7. Wniosek należy złożyć do skrzynki znajdującej się na portierni przy wejściu głównym do szkoły w 

terminie od 8.06.2020 do 15.06.2020r. do godz. 1400. 

8. W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przyjęcia przekroczy liczbę dostępnych miejsc, 

dyrektor będzie analizował każdy przypadek indywidualnie. W przypadku równej liczby 

uzyskanych punktów pierwszeństwo przyjęcia na dyżur wakacyjny będzie miało dziecko 

uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie. Po wyczerpaniu wszystkich kryteriów                    

o przyjęciu  będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

9. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w pierwszym dniu korzystania 

przez dziecko z dyżuru wakacyjnego podpisanego przez oboje Rodziców oświadczenia- druk nr 1 

II. W okresie, gdy stan epidemii zostanie zniesiony, wprowadza się następujące zasady: 

1. Na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie przyjętych zostanie maksymalnie                       

140 dzieci. 

2. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie daty wpływu wniosków do 

momentu wyczerpania limitu miejsc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



   

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2020 
                                                                                                                     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 

                                                                                                        z Oddziałami Integracyjnymi 
                                                                                                                      im. Szarych Szeregów w Chrzanowie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM   2019-2020 

  

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………….……………………………..………………………………….... 
                                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 
 

do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w 

Chrzanowie, ul. Pogorska 8c  

od dnia …………….….…… do dnia ……..….………….,  w godzinach: od ……..… do ……....…                                   

 na ………. posiłki,   tj: śniadanie,  obiad,  podwieczorek*  /właściwe podkreślić/. 

Obecnie moje dziecko uczęszcza do Przedszkola ……………………………………………………………………………….…………….………                                    

……………………………………………………………...w …………………………………..……………………. 

I. DANE DZIECKA 

1. Data i miejsce urodzenia ..…………………………………………………………...………….………………… 

 

2. Nr PESEL   

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..…………...……………. 

                                                       

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

Matka Ojciec 

 

…………………………………………….…….… 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 

 

………………………………………………..……. 
Adres zamieszkania 

 

 

…………………………….……………………… 
Adres zamieszkania 

 

 

………………………………………………………. 
Telefony kontaktowe, adres e-mail 

 

 

 

 

……………………………………………………. 
Telefony kontaktowe, adres e-mail 

 

…………………………………………… ……………… 
Nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości                                                                                    

 

……………………………………………….………… 
Nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości 
 

 

 

           



   

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA - informacje o stanie zdrowia dziecka, które będą pomocne dla 

zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecka podczas jego pobytu na  terenie przedszkola (np. alergie, 

stwierdzone wady rozwojowe, choroby przewlekłe itp. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

IV. INNE INFORMACJE ( proszę o zaznaczenie „tak – nie”) 

1. Czy jest rodzeństwo dziecka na dyżurze?  TAK / NIE 
2. Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną? TAK / NIE 
3. Czy OPS refunduje opłatę za posiłek (obiad)? TAK / NIE 

 

Oświadczamy, że upoważniamy do odbioru naszego dziecka z oddziałów przedszkolnych w okresie dyżuru 

następujące osoby: 

L.

p. 

 
Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do odbioru 
dziecka 

Nr 
PESEL 
Osoby 

upoważnionej 

Telefon kontaktowy 

Czytelny podpis 
 - zgoda osoby 
upoważnionej 

na przetwarzanie 
danych osobowych* 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Oświadczam/y, że biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka, od momentu jego odbioru z oddziałów przedszkolnych przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 

osobę. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
                                                                                podpisy rodziców (opiekunów prawnych) 

IV.  ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW 

Zobowiązujemy się do : 

 przestrzegania postanowień statutu szkoły – Rozdział 10, 

 terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym – do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym odbywał się dyżur wakacyjny 

 terminowego uiszczenia odpłatności za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym -             do 5 dnia 

miesiąca, w którym dziecko korzysta z wyżywienia podczas dyżuru wakacyjnego. 

 
 
 
Chrzanów, dnia………………………..                                          …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                      



   

V. Decyzja Dyrektora Przedszkola 

1. Przyjmuję dziecko do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Szarych Szeregów w Chrzanowie na dyżur wakacyjny w okresie od dnia …………………..……... do dnia 

………….………………. w godzinach: od godz. ………..….. do godz. ………………,  tj.  na  …………. godzin dziennie. 

2.  Nie przyjmuję dziecka z powodu …………………………………………………………………………………………………..………………….. 

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

 

……………………, dnia………………                          ……….………………………………………….. 
                    /pieczęć i podpis dyrektora/ 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego RODO informuje się, iż: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 z 
Oddziałami  Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów  

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu 
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można się kontaktować się pod adresem mailowym 
baranowskaodo@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na 
Administratorze (art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia UE 2016/679), wynikającego z art.130 ust.1 oraz art. 149 i 150 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art.160 ustawy Prawo oświatowe, z 
którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, zaś dane osobowe 
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w 
przedszkolu/szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola została wniesiona skarga 
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 
przetwarzania tych danych). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo 
danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań 
nałożonych na szkołę przez przepisy prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi 
podejmowania decyzji. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych 
fakultatywnych jest dobrowolne. 

Zapoznałam się /zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

  

 

Chrzanów, dnia………………………..                                                                                       …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                      

 



   

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dziecka ………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny tj. Dz. U.z 2019 r. 
poz. 1950 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że poniższe dane dotyczące mojej rodziny są 
prawdziwe. 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że spełniam kryteria pierwszeństwa określone                                                      
w „Procedurze przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  
w okresie stanu epidemii”, tj.: 
 

 jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                          
i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu 
przedsiębiorstw produkcyjnych); 

 jestem  rodzicem pracującym na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mam 
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu (kryterium stosuje się również  do  
pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko); 
 

spełniam kryteria dodatkowe, tj.: 

 moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  
o niepełnosprawności; 

 moje dziecko jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku 
szkolnym); 

 moje dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo; 
 jestem osobą niepełnosprawną; 
 wychowywane przeze mnie dziecko objęte jest pieczą zastępczą. 

 
 *właściwe zakreślić  krzyżykiem 
Chrzanów, dnia………………………..                                                                                       …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)    

                                                                                                                                                                                                                                   
Ja/my niżej podpisani, wyrażam/my zgodę na pomiar temperatury ciała mojego/naszego dziecka  termometrem 
bezdotykowym w trakcie pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych. 
 

Chrzanów, dnia………………………..                                                                                       …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                      

 

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Oddziałów Przedszkolnych                 
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, 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, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. Jednocześnie 
oświadczam, że znane mi są: „Procedura przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny do Oddziałów Przedszkolnych w 
Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w okresie stanu 
epidemii”, „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8                            
z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID -19”, „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 
lub zachorowania na COVID-19”. Rozumiem ich treść i nie mam do nich zastrzeżeń. 
 

Chrzanów, dnia………………………..                                                                                      …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                      



   

Druk nr 1 

OŚWIADCZENIE  

 

/rodzice/prawni opiekunowie wypełniają jedno oświadczenie i składają podpisy/ 

 

 (RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE   DOSTARCZAJĄ OŚWIADCZENIE 

W PIERWSZYM DNIU KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z DYŻURU WAKACYJNEGO) 

 

 

Ja/my  niżej podpisani oświadczam/my,  że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:  

 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie;  

  nie przebywał w transmisji koronawirusa; 

 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie  koronawirusem;   

oraz że: 

 u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności bądź inne     

              objawy świadczące o zakażeniu.  

 

*właściwe zakreślić 

                                             

                                                                                           

Chrzanów, dnia………………………..                                                                                       …………………………………………………….                                                                                              

 

……………………………………………………. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

  

 

 

 


