
PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PRZYJĘCIA  DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA 

 
1. Przedszkole Publiczne Nr 6 organizuje opiekę w pierwszej kolejności dla dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Do przedszkola w drugiej kolejności będą przyjmowane dzieci na podstawie 

indywidualnej decyzji dyrektora. 

3. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający swoje dziecko do przedszkola zobowiązany jest 

do wypełnienia Wniosku o powrót dziecka do przedszkola – Załącznik Nr 1. 

Wypełniony i podpisany wniosek w formie skanu lub zdjęcia należy odesłać na adres: 

przedszkole6radom@vp.pl  

4. Wniosek należy wypełnić przynajmniej na 3 dni przed ewentualnym przyjęciem 

dziecka do przedszkola. 

5. Rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony telefonicznie o przyjęciu dziecka do 

przedszkola. 

6. Rodzic, którego dziecko przyjęte zostanie do przedszkola zobowiązany jest do 

złożenia Oświadczenia – Załącznik Nr 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie   

w formie skanu lub zdjęcia należy odesłać na adres: przedszkole6radom@vp.pl 

7. Dyrektor gromadzi informacje n/t zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem  

i kwalifikuje zgłoszone dzieci do grup. 

8. W okresie sprawowania opieki nie obowiązują zasady dotychczasowych podziałów na 

grupy. 

9. W każdej grupie może przebywać do 12 dzieci w zbliżonym wieku. 

10. Opieka nad dziećmi zostanie zorganizowana w przypadku zgłoszenia się minimum 10 

dzieci. 

11. Rodzic ma prawo zrezygnować z opieki w placówce, na wolne miejsce przyjmowane 

jest kolejne oczekujące dziecko. 
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                                      Załącznik Nr 1  

                                                                       

   Radom, dnia: …………………. 

 

………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica
1) 

  

 

………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodzica 

 

…………………………………………………………………. 

Nr telefonu rodzica 

 

Dyrektor 

Przedszkola Publicznego Nr 6 

w Radomiu 

 

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola 

 Mając na uwadze wytyczne  ogłoszone w dn. 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra 

Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz 

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., 

w związku z decyzją o otwarciu od 18 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w  szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wnioskuję 

o przyjęcie do przedszkola: 

 w terminie od …..   do……. maja 2020 r.  

 w godzinach od …... do ……. mojego dziecka: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że ja lub drugi  rodzic wspólnie wychowujący ze mną dziecko: 

1. mam możliwość / nie mam możliwości
2)

 pogodzenia pracy z opieką w domu nad 

dzieckiem, 

 

2.  spełniam warunek / nie spełniam warunku
3) 

pierwszeństwa korzystania 

z przedszkola
4)

 określony w wytycznych. 

 Jestem poinformowany o ograniczonej liczebności grup przedszkolnych ze względu na 

sytuację epidemiczną i w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, moje dziecko może 

nie zostać przyjęte do przedszkola do dnia 24 maja 2020 r. Jednocześnie potwierdzam, że 

                                                           
1)

 Należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 
2) 

Właściwe podkreślić. 
3)

 Właściwe podkreślić. 
4)

 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 



zapoznałem się z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

CHOROBY ZAKAŹNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WIRUSA SARS – 

COV – 2 oraz PROCEDURĄ PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE 

TRWANIA EPIDEMII i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

W przypadku powrotu dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

 przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,  

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową,  

 wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem i rygorystycznego przestrzegania 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk), 

 rozstania z dzieckiem w drzwiach wejściowych budynku przedszkola, 

 przed przyjęciem do przedszkola wyrażam zgodę na codzienne dokonywanie 

pomiaru temperatury mojemu dziecku przez wyznaczoną osobę, 

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

zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

 nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji, 

 niepozwalania zabierania 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, 

W okresie pandemii zobowiązuję się do opłaty za przedszkole wyłącznie przelewem na 

wyznaczone konto bankowe. 

 

 

 

…………………………………. 

                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

……………………………………………..                      Radom, dnia: ……………………… 

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                                        

 

……………………………………………………  

 imię i nazwisko dziecka 

 

Oświadczenie 
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego  

do przedszkola /oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej  w okresie pandemii 

COVID-19 

 

Świadom/a* o  odpowiedzialności  karnej za  złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że 

 

1. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu przebywania w domu osoby  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

 

2. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu, że dziecko ma objawy 

chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

                                                                                

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

                                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                          

Oświadczam, że 

1. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody*  na  pomiar temperatury ciała mojego dziecka 

jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych podczas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym* w szkole. 

 

2. Jestem świadoma/my*, że placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa będą stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą  

wywołać odczyn alergiczny.   

 

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

                                                                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                          

   * niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć 

za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.                       


