
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA W KONTYNUACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 tj. 

w terminie od 16 lipca 2020r. do 27 sierpnia 2020 r.  
(wypełniony dokument należy dostarczyć do  26.06.2020r.)  

Ja niżej podpisana/ny zgłaszam chęć uczęszczania mojego dziecka: 

…………………………………………………………………………….  

do Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie w terminie:  

od dnia 16.07 - 17.07 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 20.07 - 24.07 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 27.07 - 31.07 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 03.08 - 07.08 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 10.08 - 14.08 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 17.08 - 21.08 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

od dnia 24.08 - 27.08 TAK/ NIE w godz.  od…………..do………….  

 

 

1. Należy podkreślić kryterium, które dotyczy obecnej sytuacji rodziny dziecka:  

 

• dziecko pracowników systemu służby zdrowia  

• dziecko pracowników służb mundurowych  

• dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

• dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić opieki w domu  

• dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić dziecku opieki w domu.  

 

W celu weryfikacji wskazanego kryterium załączam oświadczenie (załącznik nr 1)  

Telefon do: Matki:………………………e-mail:…………………………………….  

Ojca………………………....e-mail……………………………………...  

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

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1)  

 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie mojego dziecka  

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

…………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

oświadczamy że:  

 • MATKA(prawna opiekunka) jest zatrudniona:  

 

Miejsce zatrudnienia:……………………………………………………………………………   

W zadeklarowanym okresie pobytu dziecka w przedszkolu  

- będzie/nie będzie wykonywać pracy zawodowej zdalnie  

- nie będzie korzystać z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego  

- w dniach kiedy dziecko będzie przebywać w przedszkolu będzie czynna zawodowo  

 

• OJCIEC (prawny opiekun) jest zatrudniony:  

Miejsce zatrudnienia:…………………………………………………………………………… 

 W zadeklarowanym okresie pobytu dziecka w przedszkolu - będzie/ nie będzie wykonywać pracy zawodowej 

zdalnie - nie będzie korzystać z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego - w dniach kiedy dziecko będzie 

przebywać w przedszkolu będzie czynny zawodowo  

* Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.  
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

d) nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące  

 

 

 

 

Rzeszów, dnia ......................  podpis matki ………………………………podpis ojca ……………………………… 


