
Załącznik nr 1 

do Procedury bezpieczeństwa 

na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 

w Bochni 

w okresie pandemii COVID-19 

stanowiącej załącznik 

do Zarządzenia nr 8/2020 dyrektora Miejskiego 

Przedszkola nr 4 w Bochni 

 z dnia 15.05.2020 roku 

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA 

DO MIEJKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 

W BOCHNI  

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

Deklaruję chęć korzystania z opieki przedszkolnej mojego/moich dziecka/dzieci: 

 

1. …………………………………………….….. 
                               (imię nazwisko dziecka) 
 

2. ………………………………………………… 

 

3. …………………………………..…………….. 

 

od dnia ……………………… 2020 r.  do dnia ……………………… 2020 r.   

 

w godzinach od…………do …….…… 

 

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków:  

• śniadanie, 

• obiad, 

• podwieczorek
1
 

 

Bierzemy pełną odpowiedzialność za decyzję związaną z wysłaniem dziecka/ dzieci 

do przedszkola, jak i jego dowożeniem. 
 

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu 

minimalnej powierzchni na dziecko 4 m
2
 i pracownika ustalając kolejność przyjęć stosuje się 

następujące kryteria: 

 

Kryteria pierwszeństwa 

ZGŁASZAM KRYTERIUM  
(należy zaznaczyć odpowiednio 

znakiem X)  

TAK NIE 
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:  
a) w systemie ochrony zdrowia, realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

  

b) w służbach mundurowych, realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących   

                                                           
1
 podkreślić właściwe 



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 (stosuje się również do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

  

 

 

 

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe 

kryteria: 

 

 

Kryteria dodatkowe 

ZGŁASZAM KRYTERIUM  
(należy zaznaczyć odpowiednio 

znakiem X) 

TAK NIE 
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna 

prawnego 
  

 

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci lub               

z powodu zbyt małej ilości zadeklarowanych dzieci nie będą organizowane zajęcia                           

w przedszkolu, zostanie rodzicom/opiekunom prawnym wskazane inne przedszkole, które 

będzie mogło zapewnić opiekę. 

Czy wyrażają Państwo zgodę na posłanie dziecka do innego przedszkola, niż macierzyste? 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

 

NIE     TAK   

 

 

Wszelkie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczęszczającego do Miejskiego 

Przedszkola nr 4 w Bochni w czasie epidemii COVID-19 zostały złożone odrębnie. 

 

 

  

 

Bochnia, dnia…………………..                                   

…………………………………… 
           (czytelny podpis  rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

Podstawa prawna:  

 
    Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 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, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: administratorem Pana danych osobowych jest 

Miejskie Przedszkole nr 4 z siedzibą przy Pl. Gen. Leopolda Okulickiego 2 w Bochni; 

 

Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą  na podstawie  art. 6 ust.1  lit. a i art. 9 ust. 

2. lit. a, lit .i  RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu 

dzieci w przedszkolu. 

 

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej przedszkola: 

www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl 

 

 
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. 
 
 
Bochnia, dnia …………………..                                                       

............................................................. 
      (czytelny podpis rodziców / opiekunów 
prawnych) 

 


