
Załącznik 1  

Toruń, …..……….. 

………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko rodzica1)  dziecka 
 
………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania rodzica 
 
………………………………………………………………….. 
Nr telefonu rodzica 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 32               
im. Armii Krajowej  
w Toruniu  

 

 

Oświadczenie rodzica dziecka  

korzystającego z zajęć wychowania przedszkolnego 

 

Oświadczam, że moja córka/syn (niewłaściwe skreślić)  

będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii 
Krajowej w Toruniu, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11  

 

w godzinach od……………………………….…….  do…………………………………… 

oraz korzystać z wyżywienia. 

 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za oddział przedszkolny  z góry do 10-ego 
dnia bieżącego miesiąca na konto bankowe oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu w Toruniu:  

 

Nr konta:  71 1160 2202 0000 0000 6171 9850 (Bank Millennium) 

 

                                                           

1 

 � ) Należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 
pieczę zastępczą nad dzieckiem. 



 

Ponadto zobowiązuję się do : 

• zapoznania się i stosowania do zapisów zawartych we wprowadzonych w placówce 

procedurach bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

 i zwalczaniem COVID- 19, a w szczególności : 

• przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych -  przed 

wejściem dziecka do przedszkola będzie dokonany przez pracownika przedszkola       

w obecności rodzica pomiar temperatury ciała dziecka, 

• przekazania dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby 

zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

• nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli któryś z domowników przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

• niepozwalania zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek, 

• regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślania, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  

nie podawać ręki na powitanie, 

• uczenia dziecka odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania 

i kasłania, 

• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową,  

z zachowaniem  dystansu społecznego min. 1,5 m od pracowników przedszkola, 

innych dzieci i ich rodziców, 

• wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola (przedsionka) 

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie min. 1,5 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem i rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), 

• pisemnego wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

• niezwłocznego poinformowania o ewentualnych zmianach numerów kontaktowych, w 

celu umożliwienia sprawnej komunikacji 

…………………………………. 

                                                                                      (data i podpis rodzica) 


