
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
ustanowione w Przedszkolu Językowym For kids w Zamościu  

na czas trwania zagrożenia zakażenia się wirusem Sars-CoV-2 – dokument nr 3 

 

1. Każdy rodzic/opiekun prawny (dalej rodzic) spełniając kryteria formalne – Oświadczenie o Niemożliwości Pogodzenia Pracy 

Zawodowej z Opieką nad Dzieckiem w Domu – dokument nr 4, ma prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola 

w celu sprawowania nad nim opieki, w okresie zagrożenia zakażeniem Sars-Cov-2.  

2. Przed podjęciem decyzji o oddaniu dziecka pod opiekę przedszkolu, każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z Informacją 
o Ryzyku Zachorowania – dokument nr 1. 

3. Przynajmniej jeden dzień wcześniej przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic musi złożyć podpisane 

Oświadczenie o Ryzykach – dokument nr 2. 

4. W związku ze zmianami organizacyjnymi przedszkola, nałożonymi wytycznymi GIS, przekształconego na czas zagrożenia 

w placówkę opiekuńczą, rodzic ma obowiązek zapoznać się z Procedurą Przyprowadzania Dziecka do przedszkola – 

dokument nr 6 i ściśle stosować się do jej wytycznych. 

5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, duszności, biegunka, ból gardła, zapalenie spojówek oczu)  z bezpiecznego 

epidemiologicznie środowiska rodzinnego, co zostanie potwierdzone podpisaną, codziennie składaną Ankietą Epidemiczną 
– dokument nr 7. 

6. Rodzice przed przyjęciem dziecka mają obowiązek złożyć pisemnej Zgody na Badanie Temperatury Dziecka – dokument 

nr 5. 

7. Rodzice zobowiązują się, że ich dzieci do przedszkola będą przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic nie może dziecka 

przyprowadzać do placówki. 

9. Rodzice i upoważnione osoby przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola są zobowiązani zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 

10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej znakami poziomymi  Strefy Bezpieczeństwa przedszkola,  z 

zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.   

11. Rodzice i odprowadzający muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas 

odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola. 

12. Dzieci powyżej 4 roku życia mają obowiązek posiadania maseczki ochronnej do zakrycia nosa i ust podczas przychodzenia 

i wychodzenia  z przedszkola.   Rodzic zdejmuje dziecku maseczkę, posiada przy sobie pojemnik/worek foliowy i zabiera ze 
sobą do utylizacji we własnym zakresie. Nie może pozostawić używany środek ochrony osobistej na szafce, ani innym miejscu! 

13. Przed wejściem do budynku przedszkola rodzice muszą obowiązkowo skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk  

zgodnie z zamieszczoną instrukcją.  

14. W celu zapewnienia szybkiej  komunikacji z rodzicem dziecka, obowiązkiem rodzica jest podanie wykazu osób 

upoważnionych do jego odbioru  oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności 

natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w wyniku zaobserwowania niektórych z objawów choroby – 

Zobowiązanie do Szybkiego Odbioru Dziecka – dokument nr 8 

15. Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypomnieć je swojemu dziecku, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na:  nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.  

16. Zadaniem rodzica jest dopilnować aby dziecko nie zabierało ze sobą do/z przedszkola żadnych  przedmiotów lub 

zabawek. 

17. Rodzic ma prawo zadecydować czy jego dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu będzie miało zakrywane usta i nos z 

zastosowaniem maseczki lub przyłbicy. 

18. Zgodnie z wolą rodzica opisaną w pkt. 17 rodzic ma obowiązek przyniesienia przyłbicy lub/i maseczek w ilości 
zapewniającej ich  bezpieczne używanie.  

19. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania dzieci w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami. 



                             Dyrektor przedszkola – Wolańczuk Kazimierz 


