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………………………, dnia…………………………………… 

Zgody i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 

Rok szkolny 2020/2021 

 

Nazwisko, imię oraz nazwa grupy dziecka:  

 

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

Nazwisko, imię, adres zamieszkania rodzica/opiekuna składającego oświadczenia, zgody: 

 

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

Dokument zawiera 5 ponumerowanych stron 

 

1. Zobowiązuję się przyprowadzać tylko zdrowe dziecko do przedszkola. Zostałam/em 

poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne 

leki, nawet te wydawane bez recepty. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                    Podpis rodzica** 

 

2. Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola i nauczycielki w przypadku zmiany 

zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                        Podpis rodzica** 

 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam* na wyjścia: spacery piesze, wycieczki piesze, autokarowe oraz 

komunikacją miejską mojego dziecka poza teren Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu, 

wynikające z planu i organizacji pracy wychowawczo –dydaktycznej. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                        Podpis rodzica** 

 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam* na badanie poziomu sprawności wymowy mojego dziecka 

przez pracownika Przedszkola specjalistę logopedii - w ramach badań przesiewowych tj. w 

celach diagnostycznych oraz udział w ewentualnych zajęciach z logopedą. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                           Podpis rodzica** 
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5. W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na 

wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                          Podpis rodzica** 

 

6. Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody* na przeprowadzanie przeglądów higienicznych skóry i 

włosów u mojego dziecka w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą.  

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                        Podpis rodzica** 

 

7. Zapoznałam/łem się z następującymi dokumentami, regulaminami obowiązującymi w 

Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich 

zawartych: 

-Statut Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu                                           ……………….….…** 

-Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do i z przedszkola   ……………….….…** 

-Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu ………….….….** 

-Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu                            ……………….….…** 

-Programem wychowawczym realizowanym w grupie mojego dziecka     ………………..……** 

-Procedurami epidemicznymi w związku z pandemią (COVID-19)            ………….........……** 

 
…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                      Podpis rodzica** 

 

8. Oświadczenie 

Oświadczam, że nie będę publikować zdjęć wykonanych przeze mnie podczas uroczystości, 

wycieczek, przedsięwzięć organizowanych przez Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu z 

udziałem wychowanków placówki na portalach społecznościowych i stronach internetowych  

bez zgody zainteresowanych. 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                         Podpis rodzica** 

9.  Oświadczenie 

Oświadczam, że przekażę dyrektorowi przedszkola lub wychowawcy grupy istotne dane o stanie 

zdrowia mojego dziecka (w szczególności chorobach przewlekłych - w tym przypadku 

konieczna jest informacja o zaleceniach lekarskich i o tym, jakie leki dziecko musi przyjmować. 

Dyrektor powinien podpisać z rodzicami dziecka przewlekle chorego kontrakt na podawanie 

leków), alergiach, stosowanej diecie i jego rozwoju psychofizycznym w celu zapewnienia 

podczas pobytu mojego dziecka w Tęczowym Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania i 

metod opiekuńczo - wychowawczych (art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) 

 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                        Podpis rodzica** 
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10. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wysyłanie drogą mailową bądź za 

pośrednictwem ClassDojo do rodziców dzieci z danej grupy zdjęć zawierających wizerunek 

mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych, oraz prac, 

wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych.  

 

…………………………..                                                                  ………………………….. 
               data                                                                                                                        podpis rodzica** 

11. Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na uczęszczanie mojego dziecka na lekcje religii. 

    

 

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

 
data                              podpis rodzica** 

 

12. Zgoda rodziców na przeprowadzenie obserwacji przedszkolnej oraz badania gotowości 

szkolnej 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie obserwacji, badania gotowości 

szkolnej przez nauczyciela Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu mojego dziecka   

 

 

        ……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

13. Zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała mojego dziecka 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka 

przez pracownika Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę 

dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa 

innych dzieci i kadry placówki. 

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku podejrzenia bądź zakażenia Covid-19.  

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

15. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Przedszkola w tym 

informacjami na temat na temat zakażenia Covid-19, najważniejszymi numerami telefonów do 

GIS, a przede wszystkim o zachowanie dystansu społecznego. 

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 
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16.Jestem świadoma/y możliwością zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu Covid-19. 

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

17. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuje się do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika przedszkola, odebrania 

dziecka w trybie natychmiastowym. 

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

Przedszkola. 

……………………….                                                 .................................................... 
                        data                                                                                                          podpis rodzica** 

Metryczka: 

Imię, nazwisko mamy/opiekuna prawnego:…………………………………………………… 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………... 

numer telefonu:…………………………… numer telefonu do pracy:………………………… 

miejsce pracy:…………………………………………………………………………………... 

 

Imię, nazwisko taty/opiekuna prawnego:………………………………………………………. 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………... 

numer telefonu:…………………………… numer telefonu do pracy:………………………… 

miejsce pracy:…………………………………………………………………………………... 

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól w metryczce.  

Informacja dotycząca danych osobowych 

Zebrane są w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są 

udostępnianie tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
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Osoby upoważnione do odbioru dziecka z Tęczowego Przedszkola  

w Dzierzgoniu na rok szkolny 2020/2021 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

................................................................................. 
imię i nazwisko  matki/ojca/opiekuna dziecka  (niepotrzebne skreślić) 

 

...................................................................... 
adres 

 

...................................................................... 
telefon kontaktowy 

 

 
 
 

Oświadczam, że biorę na siebie całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka, upoważniając do odbierania z przedszkola mojego dziecka: 
 

....................................................................................................................................................... 
     imię i nazwisko dziecka 

następujące osoby: 
 

 

 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej 

Stopień pokrewieństwa Telefon kontaktowy 

 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

 

4. 

 

  

 

5. 

 

  

 

 

UWAGA: Osoby odbierające dziecko muszą mieć ukończone 18 lat. 
                                         

 

                                                        ……………………………………………………………... 
                                                                                                czytelny podpis matki/ojca/opiekuna dziecka 

 

Informacja dotycząca danych osobowych 

Zebrane są w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są 

udostępnianie tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 


