
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-

19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, nauczycieli i pracowników w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich 

rodzinami. 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka do Przedszkola nr 3 dowożeniem go do wskazanej placówki, tym samym na 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

6. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, utraty węchu ani nie wystąpiły u niego żadne inne 

niepokojące objawy chorobowe. 

7. W ciągu ostatnich 24 godzin moje dziecko, nie miało styczności z osobami, które 

wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

8. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w trakcie pobytu w 

przedszkolu. Przyjmuję do wiadomości ze dziecko zostanie przyjęte do przedszkola 

tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza. 

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, żywności ani 

przedmiotów z zewnątrz oraz będzie przychodziło codziennie w zmienianych czystych 

i świeżych ubraniach. 

10. Zostałem poinformowany/a, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dziecko będzie korzystało z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

przedszkola lub wychodziło poza teren placówki na tereny rekreacyjne na 

spacery/wycieczki będące realizacją treści podstawy programowej lub podczas 

niesprzyjających warunków pogodowych z zachowaniem wymaganej odległości od 

osób trzecich. 

11. Zostałem poinformowany/a, iż zgodnie z procedurami podczas wejścia do przedszkola 

konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej, należy dezynfekować 

ręce i zachować dystans społeczny (1,5m – 2 m). Wchodzenie i czas pobytu w placówce 

powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. 

12. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli przedszkola, 

odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

Przedszkola. 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  

moich i mojego dziecka w przypadku zarażenia COVID-19. 

 

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

     data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole nr 3 z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 7,     
56 – 400, tel. 713147292., e-mail: sekretariat@p3.zosolesnica.pl 

 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej 
opieki, 

 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie: 
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, 
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt 
2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie danych dotyczących zdrowia, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania danych jest brak 
możliwości pobytu dziecka w placówce, 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

 dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub 
naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: meksoft@vp.pl. 
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