
Załącznik nr 2 

                       Procedury zapewnienia bezpieczeństwa     

 

                                                                                                                             

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 
UCZĘSZCZAJĄCEGO W OKRESIE EPIDEMII  

DO SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 76 W KRAKOWIE   

 
……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

Oświadczam , iż : 

• Zapoznałem/am się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID-19 

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

• Mam świadomość tego, że przestrzeganie  przez przedszkole procedur zmniejsza, ale nie eliminuje 

możliwości zakażenia i zachorowania na COVID-19  oraz jestem świadomy/a możliwości 

zarażenia się  przeze mnie, moje dziecko, członków rodziny, pracowników a także inne dzieci                   

w przedszkolu.  

• Zobowiązuję się do przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego, bez żadnych objawów 

chorobowych m.in. kataru, kaszlu, gorączki lub innych nietypowych. 

• Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przez pracownika 

przedszkola przy jego przyjęciu do przedszkola i w razie konieczności pomiar temperatury                        

w trakcie pobytu w przedszkolu. 

• Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego dziecka w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu do 

izolacji  w sytuacji gdy wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe (typu katar, kaszel, 

gorączka, duszności) z minimalną 2 m odległością od innych osób. Zobowiązuję się, po 

zawiadomieniu telefonicznym przez przedszkole do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.  

• Zobowiązuję się do każdorazowego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich  sytuacjach 

moich, mojego dziecka  lub innych domowników które stanowiłyby zagrożenie rozprzestrzenianie 

się  wirusa Covid-19 w przedszkolu np. kwarantanna  

• O każdorazowej zmianie powyższego  oświadczenia niezwłocznie powiadomię dyrekcję 

przedszkola drogą mailową na adres . 

• Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zarażenia COVID-19.  

• Zobowiązuje się w okresie reżimu sanitarnego w przedszkolu do przyprowadzania i odbierania 

dziecka w godzinach  od…………… do ………….. 
• W sytuacji konieczności „szybkiego kontaktu” przedszkola z rodzicami/opiekunami należy 

dzwonić pod numer telefonu : …………………………………… 

 

 

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

Data i podpis matki dziecka / opiekuna prawnego                   Data i podpis  ojca dziecka / opiekuna prawnego 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 76 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krakowie 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z 

wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 780),Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie 

art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 

567, 1337) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii wirusa COVID – 19, a następnie 

zostaną usunięte. 


