
 

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, 

KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TĘCZOWE KREDKI 

W PLEWISAKCH W ROKU  SZKOLNYM  2020/2021 

 

                             Imię i nazwisko dziecka………………………………………………… 

       Nazwa grupy ……………………………………………………………. 

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

 

      Imię i nazwisko matki …………………………..…………………. 

 

Telefon do szybkiej komunikacji ………………..………………… 

 

Imię i nazwisko ojca ……………………………………………….. 

 

Telefon do szybkiej komunikacji ………………………………….. 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w takcie epidemii COVID-19 obowiązujące  

w Publicznym Przedszkolu Tęczowe Kredki w Plewiskach, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku  

do nich zastrzeżeń. 

 

2. Jestem świadoma/y, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Publicznego Przedszkola Tęczowe 

Kredki w Plewiskach, pomimo stosowanych procedur i środków ochronnych może dojść do zarażenia się 

mojego dziecka różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych 

informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających 

w przedszkolu, jak również ich rodzin.  

 

3. Rozumiem i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19 (w tym nieodwracalnego 

uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny. 

W przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń w stosunku do Przedszkola. 

 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Publicznego 

Przedszkola Tęczowe Kredki , dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej placówki jest po mojej stronie. 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka,  

w związku z czynnościami wskazanymi w poprzednim zdaniu. 

 

5. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie 

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu  

w przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury. 
 

 Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych (tj. danych o chorobie dziecka): 

2) w przypadku pomiaru wielokrotnego (np. gdy jest on dokonywany codziennie o tej samej porze) art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozwala placówce na przetwarzanie danych wrażliwych gdy jest to niezbędne: 

a. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO):  

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

c. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi 

(art. 9 ust. 2 lit. i RODO) 

 

6. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz 

oraz nie będzie wynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu np. rysunków. 

 

7. Zapoznałam/em się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola i zobowiązuję się 

do jej przestrzegania. 

 

8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie 

będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu. 

 

9. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie 

Rodzica  - maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych/dezynfekcja rąk. 



 

10. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły jakiekolwiek objawy chorobowe, zobowiązuję się  

do natychmiastowego odebrania dziecka, skontaktowanie się z lekarzem oraz powiadomienie przedszkola  

o lekarskie diagnozie.   
 

11. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby  

z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej IZOLATCE, 

wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz organ prowadzący. 

 

12. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrektora przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia 

dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób 

przebywających na terenie przedszkola. 

 

13. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny,  

z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust oraz o częstym myciu rąk ciepła wodą z mydłem, 

jak i nie podawaniu ręki na powitanie. 

 

14. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania 

na  COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

 

15. Zobowiązuję się, że będę przyprowadzał/a do przedszkola tylko zdrowe dziecko oraz, że dziecko będzie 

przyprowadzane/odbierane tylko przez osobę zdrową. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

stan zdrowia dziecka i osoby przyprowadzającej dziecko na chwilę przyprowadzania do przedszkola jak  

i odbierania, w szczególności za wynikłe wskutek moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub 

osoby trzecie. 

 

16. Zobowiązuję się, że o każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast poinformuję 

        dyrektora przedszkola. 

17. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 Publicznego 

Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach. 

 

 
 
Pouczenie:  1 Art. 233 §.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 z późniejszymi zmianami) ma 
następujące brzmienie: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub w innym postepowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 
lat.” § 6 Przepisy  §.1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie (…) 
 

           

 

 

 

……………………………………………….                        …………..………………………………………. 
              czytelny podpis matki/opiekuna prawnego dziecka                           czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 


