
Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość 

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola 

w okresie pandemii COVID-19 

 

Proszę o przyjęcie ………………………………………………… Gr. ………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

do Przedszkola w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 

w godz. od ……………… do …………….  W sierpniu od dnia ………………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka 

…………………………………………………………………………………………………... 
(miejscowość, ulica, numer domu) 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

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

Telefon do szybkiej komunikacji: 

Matka dziecka: tel. …………………… 

Ojciec dziecka: tel. ………………………………. 

II. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

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

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w izolacji 

c) z osobą przebywająca na kwarantannie. 

Jednocześnie zapewniam, że niezwłocznie powiadomię jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe 

lub będzie miało kontakt z osobą chorą na koronawiwrusa. 

Stobierna, dnia ………………….. ………………………… …………………………. 
podpis matki    podpis ojca     

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

Oświadczam, że oddając dziecko pod piekę przedszkola działającego w czasie stanu pandemii 

COVID-19: jestem świadomy/świadoma ٭istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zakażeniem się COVID-19: 

a) dziecku 

b) rodzicom/ opiekunom 

c) innym domownikom 

 

Stobierna, dnia …………………..   …………………………   …………………………. 
podpis matki   podpis ojca    



IV. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola. 

Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we 

wskazanych godzinach. 

Stobierna, dnia …………………..…    ………………………     …………………………. 
podpis matki   podpis ojca    

V. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu. 

Stobierna, dnia …………………..    …………………………     ………………………. 
podpis matki   podpis ojca    

VI. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka. 

Stobierna, dnia …………………..     …………………………     …….…………………. 
podpis matki    podpis ojca    

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 1. 

Stobierna, dnia …………………..    …………………………    ...…….…………………. 
podpis matki   podpis ojca    

VIII. Decyzja dyrektora dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane ٭ do Przedszkola 

w Zespole Szkół nr 1 w Stobierej zgodnie z kryteriami MEN i GIS. 

…………………………..       …………………………….. 
Miejscowość, data          podpis i pieczęć dyrektora 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych podanych jest Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna 357, 36-002 Jasionka,  zwana dalej Administratorem 

Danych. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań profilaktycznych zapewniających utrzymacie ciągłości operacyjnej 

Administratora związanej z zagrożeniem wystąpienia epidemii. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci przeciwdziałania zagrożeniu ciągłości operacyjnej Administratora, 

minimalizacji kontaktu załogi pracowniczej Administratora z osobami które przebywały w rejonach objętych zagrożeniem epidemicznym 

lub miały styczność z osobami chorymi. 

3. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 3 miesięcy od ustania zagrożenia epidemicznego stwierdzonego przez 

właściwe organy państwowe. 

5. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (służby 

sanitarne). 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem nie podania danych osobowych może być odmowa wejścia / wjazdu na teren 

Przedszkola. 

7. Dodatkowo informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

8. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą skrzynki elektronicznej pod adresem 

e-mail: sp_stob1@wist.com.pl. Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Pan Daniel Panek. 


