
Potwierdzenie data i godziny złożenia deklaracji (wypełnia dyrektor placówki): 

 

DEKLARACJA 

w sprawie korzystania z opieki w żłobku w okresie epidemii 

 

Nazwa placówki Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

zgłaszającego dziecko 

 

Potwierdzam, że: 

Uzasadnienie: 
Wpisać 

TAK / NIE 

Oboje rodziców/jeden rodzic* sprawujący opiekę, świadczą/świadczy* pracę poza miejscem 

zamieszkania i nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu 

 

Prosimy uzasadnić:………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Inne (prosimy wskazać): 

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

 

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

 

*zaznaczyć właściwe 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Informujemy, iż liczba miejsc w żłobku jest ograniczona i o zapewnieniu opieki będzie decydować 

kolejność zgłoszeń, oraz rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  

Informujemy również, że w przypadku konieczności zmniejszenia ilości miejsc w żłobku z przyczyn, 

których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19) o pierwszeństwie do 

korzystania z opieki będą decydować te same kryteria, jak również kolejność zgłoszeń deklaracji. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
DECYZJA DYREKTORA Z UZASADNIENIEM: 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem dziecka do żłobka w czasie epidemii 

COVID - 19 

1. Zapoznałem/am* się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3; 

2. Wyrażam zgodę, aby podczas pobytu mojego dziecka w żłobku zastosowane były warunki reżimu sanitarnego 

opisanego w w/w wytycznych; 

3. Dziecko w dniu podpisania tego oświadczenia jest zdrowe; 

4. Żadna z osób przebywająca w moim gospodarstwie domowym nie jest objęta kwarantanną, izolacją oraz nie 

potwierdzono u niej choroby COVID-19; 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny  

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z 

mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19; 

6. Dziecko będzie przyprowadzane i odprowadzane do żłobka przez osobę zdrową; 

7. Nie będę przyprowadzał dziecka do żłobka, jeżeli zauważę jakiekolwiek objawy wskazujące,  

że moje dziecko posiada symptomy choroby COVID-19 lub innej choroby (tj. temp. powyżej 37°C, kaszel, katar, 

zapalenie spojówek, wysypka, wymioty, biegunka i inne); 

8. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez pracowników żłobka; 

9. Niezwłocznie odbiorę dziecko ze żłobka jeśli jego pracownicy dostrzegą jakiekolwiek objawy wskazujące, że moje 

dziecko posiada symptomy choroby COVID-19 lub innej choroby; 

10. Jeśli personel dostrzeże jakiekolwiek objawy wskazujące, że moje dziecko posiada symptomy choroby, wyrażam 

zgodę na umieszczenie go w izolatce do czasu odbioru przez rodzica/opiekuna (max 30 min); 

11. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach wydanych przez  Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez 

placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także 

podporządkowanie się wprowadzonym w placówce procedurom, zasadom oraz poleceniom dyrekcji i opiekunów 

dzieci w tym zakresie (zamieszczonych na stronach internetowej żłobka); 

12. Przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków istnieje ryzyko zakażenia COVID-19 i w związku z 

tym nie będę wnosił roszczeń wobec organu prowadzącego i żłobka; 

13. Znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

w związku z korzystaniem z usług placówki w okresie epidemii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu opieki w żłobku w okresie epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych wskazuję  

szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres e mail 

   

   

   

 

...................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


