
 

Drodzy Rodzice, 

Każdy z nas z niecierpliwością czekał na tą ważną dla wszystkich informację. W związku  

z umożliwieniem otwarcia placówek opieki nad dziećmi od 6 maja br. przedstawiamy wytyczne, które 

będą obowiązywały w Naszych placówkach, aby jak najlepiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 

naszych maluchów. 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI 

ŻŁOBEK/PRZEDSZKOLE WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY: 

1. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Następnie dzieci rodziców 

pracujących.  

Podstawą przyjęcia dziecka jest przesłanie drogą mailową do dnia 3 maja 2020 wypełnionego 

oświadczenia każdego rodzica/opiekuna prawnego.  Na tej podstawie zostanie przygotowana lista 

dzieci, objęta opieką w naszych placówkach od dnia 6.05.2020 r. Wzór oświadczenia w załączniku. 

Brak oświadczenia skutkuje nie przyjęciem dziecka.  

*MRPiPS zadeklarowało w dniu dzisiejszym, że zostaną przygotowane szczegółowe wytyczne  

w sprawie liczby dzieci jaka może przebywać w placówkach i obowiązujące wytyczne zostaną 

zastąpione nowymi. Jak tylko nowe wytyczne się pojawią poinformujemy Państwa o możliwości 

przyjęcia dzieci do naszych placówek. 

 

2. Wejście do placówki wyłącznie w rękawiczkach i maseczce. Przy wejściu do budynku zostanie 

umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Do szatni prosimy wchodzić pojedynczo.  

 

3. Przy wejściu na salę każdorazowo będzie mierzona dzieciom temperatura. Przy podwyższonej temp. 

37 stopni dziecko nie zostanie przyjęte. 

 

4. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie 

przyjęte. 

Ważne! Prosimy o nie przyprowadzenie dziecka do placówki, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Pamiętajmy, że jest to Nasza 

wspólna sprawa, aby dbać o zdrowie Maluszków i tym samym, na miarę 

możliwości, zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci zdrowych. 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Sanepidu zostały przygotowane również 

wszystkie niezbędne procedury umożliwiające nam bezpieczne uruchomienie 

placówek. 

 



 

_____________________________    Bydgoszcz, _____________________ 
            (imię i nazwisko rodzica) 

 

____________________________ 
                 (adres zamieszkania) 

 

____________________________ 
                (adres zamieszkania) 

 

____________________________ 
                             PESEL 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

Ja,____________________________________________(imię i nazwisko rodzica) jestem rodzicem 

dziecka _____________________________________________________( imię i nazwisko dziecka) 

PESEL___________________________ uczęszczającego do placówki Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy do grupy_____________________. 

Oświadczam, że na dzień___________________________ jestem zatrudniony/ nie jestem zatrudniony 

w________________________________________________________________________________

____________________________________________ (nazwa i adres zakładu pracy, nr kontaktowy ) 

Oświadczam, że na dzień_____________________ nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną 

domową  ani nadzorem epidemiologicznym związanym z COVID-19. 

______________________________ 
 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

DECYZJA ORGANU PROWADZĄCEGO O PRZYJĘCIU/NIEPRZYJĘCIU DZIECKA DO 

PLACÓWKI WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKIW W BYDGOSZCZY 

 

Zgodnie z przyjętymi nowymi wytycznymi związanymi z przyjmowaniem dzieci do placówki  

w związku z COVID-19 , informuję, że dziecko___________________________________________  

   zostało/nie zostało objęte opiekę od dnia_______________________________ 

 

          ______________________ 
                                     *niepotrzebne skreślić                   (podpis dyrektora) 


