
Załącznik nr 2 

 

 

              Ostrów Wlkp., dnia …………..…… 2020 r. 
 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 
 adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………..   
aktualny nr telefonu matki/opiekunki prawnej dziecka 

 

……………………………………………….. 
aktualny nr telefonu ojca/opiekuna prawnego dziecka 

                  

              

     

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

 

Oświadczam, że chcę skorzystać z zajęć opiekuńczych w Przedszkolu nr 10 Kubuś Puchatek 

w Ostrowie Wielkopolskim po zniesieniu zawieszenia działalności placówki. Deklaruję, że 

moje dziecko ……………………………………………………………...…….. będzie 

uczęszczać do przedszkola od dnia ……………………… w godzinach od …..………….. do 

………………. oraz zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wskazanych godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka.  

 

 

…………………………………………   …………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                       Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że jestem rodzicem dziecka objętego pierwszeństwem korzystania  

z przedszkola. (Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, możliwość 

korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu jest adresowana przede wszystkim do dzieci, 

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w szczególności 

dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………. 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                        Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji 

domowej, nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, nie przejawia widocznych 

oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura). 

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………. 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                           Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym 2 razy  

w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu. 
 

 

 

…………………………………………   ………………………………….. 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                            Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do odbierania telefonu z przedszkola i natychmiastowego odebrania mojego 

dziecka w przypadku informacji o takiej konieczności. 

 

 
 

 

…………………………………………   …………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                           Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 



 

 

 

 

 

Oświadczam, że zostały mi udostępnione „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku 

z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 10 Kubuś Puchatek w Ostrowie 

Wielkopolskim”  

(na stronie  internetowej przedszkola oraz wysłane bezpośrednio mailowo). 

 Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych w procedurze. 
 

 

 

…………………………………………   ………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                    Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż jestem świadoma/y tego, iż działania podjęte przez przedszkole są zgodne  

z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.            

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach    

( Dz.U.2003.6.69 z pózn. zm. ) i wytycznymi MZ, MEN, GIS i mają za zadanie 

zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID-19, ale mimo podjętych środków 

bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 

Posyłam  moje dziecko do przedszkola wyłącznie na moje życzenie i własną 

odpowiedzialność.   
 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                            Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do natychmiastowego  poinformowania dyrektora placówki 

poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa 

COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na COVID-19. 

…………………………………………   ………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                            Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 

Kodeksu Karnego, stwierdzam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym1. 

 

…………………………………………   ………………………………… 
    Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej                           Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

  
 

            

 …………………………………………... 
                     Data i  podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 

 



 

 

 

Pouczenie 

1Art. 233.§ 1. 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 do lat 3. 
§ 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 

 

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 10 Kubuś Puchatek, tel. 62 591 99 15, e-mail: 
kubuspuchatek15@vp.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: korzuch@infoic.pl 

 

 


