
Deklaracja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny 
 

Proszę o przyjęcie .................................................................................................................    

                                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                                                   

do Oddz. Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tyczynie w czasie dyżuru wakacyjnego 
(Oddział Przedszkolny pracuje w godz. od 6.30  do 16.30  od dnia 12 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 r.) 

 

Adres  zamieszkania dziecka
1
  

 

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

                                                   (miejscowość, ulica, numer domu)        

Przedszkole – Oddział Przedszkolny uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2020/2021 :  

 

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

                                                       

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
1
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ........................................................................................................... 

Telefon do szybkiej komunikacji:  

Matka Dziecka: tel.       .......................................................    Ojciec dziecka: tel. ……………………………… 

W związku z pandemią zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu. 

Tyczyn, dnia ..........................                 ....................................                      ………………………… 

                           podpis matki                                                podpis ojca 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie
1
 

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, 

wypoczynkowym, ani na zwolnieniu lekarskim. 

 

Tyczyn, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                         podpis matki                                                        podpis ojca 

 

III. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasz dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało kontaktu w ostatnich 2 tygodniach: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w  izolacji 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

W razie zmiany zobowiązuję się do natychmiastowego  powiadomienia sekretariat szkoły. 

 

 

Tyczyn, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                     podpis matki                                                        podpis ojca 

IV. W których tygodniach dziecko korzystało będzie z dyżuru?: 

 
 od 12 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. od godz. .................. do godz. ................ 

 

 od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. od godz. .................. do godz. ................ 

 

 od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. od godz. .................. do godz. ................ 

 

 od 30 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. od godz. .................. do godz. ................ 

 

V. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczamy, że będziemy osobiście lub poprzez upoważnioną osobę przyprowadzać i odbierać własne dziecko 

z przedszkola we wskazanych godzinach.  

 

Tyczyn, dnia ......................                 ....................................                           ………………………… 

                      podpis matki                                                        podpis ojca 



 

VI. Decyzją dyrektora dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane* do Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tyczynie  zgodnie z kryteriami MEiN i GIS. 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

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

                   miejscowość, data                                                                       pieczęć i podpis dyrektora 

 
2.
Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma 

następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 
1.
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

w Tyczynie. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały 

zebrane, czyli do końca trwania pandemii w Polsce. 

 


