
Dzieci objęte opieką przedszkolną w czasie stanu zagrożenia epidemicznego przyprowadzać należy w  godzinach  
7.00 do 8.30, a odbierać od 14.30 do 16.00. 

Z powodów organizacyjnych, placówka będzie dostępna dla dzieci w godzinach 7,00-16,00.  
Przedszkole pozostaje zamknięta dla rodziców bez możliwości wejścia do budynku. 

 

Oświadczam, że ze względu na pracę zawodową, wykonywaną poza miejscem zamieszkania obojga Rodziców             
i braku możliwości zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…, 
jestem zainteresowany  korzystaniem  z usług Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie w okresie 
zagrożenia epidemicznego COVID-19.   
Wnoszę o objęcie dziecka opieką okresie od ………………………… do ……………………………….  
 
w godzinach od ………………..………….. do …………………………………. 
 
 

I. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: 
 
Matka Dziecka  ......................................................................................................................... oświadczam, że  

(imię i nazwisko) 

                                                                                                   
 jestem czynnym pracownikiem służby zdrowia/pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/służb mundurowych i pracuję w:  
 
…………………………………………………………………………………………….………………………………................................   

 nie jestem  pracownikiem służby zdrowia/pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/służb mundurowych, ale mój powrót do pracy jest konieczny i 
niezbędny, pracuję w: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kraków, dnia ......................................                       ………………………….… 
                                                                                                                                                                     podpis matki                                                        

 
Ojciec Dziecka ............................................................................................................................. oświadczam, że                                              

(imię i nazwisko) 

 jestem czynnym pracownikiem służby zdrowia/pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/służb mundurowych i pracuję w:  
 
…………………………………………………………………………………………….…………………….……………………....................   

 nie jestem  pracownikiem służby zdrowia/pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/służb mundurowych, ale mój powrót do pracy jest konieczny i 
niezbędny, pracuję w: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

Kraków, dnia ......................................                       …………………..…………… 
                                                                                                                                                                     podpis ojca                                                       



II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie 

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ani 
na zwolnieniu lekarskim. 

 

Kraków, dnia .......................................                        ....................................                      ………………………… 
                                                                                   podpis matki                                                                 podpis ojca 

III. Oświadczenia dot. bezpieczeństwa 

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka i konsekwencji zarażenia się wirusem COVID- 19, oraz że mam 
świadomość,  iż przestrzeganie zaostrzonych rygorów sanitarnych prowadzonych w Przedszkolu nie daje 
całkowitej ochrony  przed zarażeniem.  
 
Oświadczam, maje dziecko jest zdrowe,  nikt z domowników/otoczenia dziecka nie jest objęty kwarantanną  
lub nadzorem epidemiologicznym i  zobowiązuję się , że poinformuję Przedszkole o przypadku zachorowania 
któregokolwiek z domowników na COVID-19 lub objęciem kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  wewnętrzną  procedurą organizacji pobytu dzieci w Samorządowym 
Przedszkolu  nr 33 w Krakowie, w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19  i zobowiązuję się do jej 
przestrzegania. 
 
 
 
Kraków, dnia .......................................                        ....................................                      ………………………… 
                                                                                   podpis matki                                                                 podpis ojca 

 


