
 
…………………………………………………                         Krapkowice, dnia……………………… 
             (imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

 

………………………………………………… 
           (adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów) 

 

………………………………………………… 
                               (imię i nazwisko dziecka) 

 

………………………………………………… 
                       (tel. kontaktowy rodziców/opiekunów) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6  

W KRAPKOWICACH 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji),   

„Procedury postępowania w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Krapkowicach”, 

„Wewnętrznej procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci Przedszkola 

Publicznego nr 6 w Krapkowicach podczas pandemii COVID-19” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar 

temperatury w trakcie trwania opieki. 

3. Oświadczam, iż ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci 

kwarantanną i każdy z domowników jest zdrowy. 

4. Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka a w przypadku  

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania do 

przedszkola.  

5. Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak mam świadomość, że 

nie zniweluje to zagrożenia w całości i na własną odpowiedzialność posyłam dziecko do przedszkola.  

6. Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem świadoma/y możliwości 

zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19. 

7. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji pracownikom przedszkola naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrektorem, jak również ich rodzinami. 

8. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego 

odbierania telefonów od opiekunów z przedszkola oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym 

z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji. 

9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola. 

 

                                                                                               ……………………………………………………. 
         (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

Krapkowice, dn. ………………… 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016  

L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), oraz Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z dnia 24 maja 2018 r.) informuję, że: 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 6 z siedzibą w Krapkowicach ul. Tomasza Baty 11, tel. (77) 466 52 81, email: pp6@krapkowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 6 z siedzibą w Krapkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr (77) 466 52 81 lub adresem email: 

a.prawo@interia.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, 

określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz Ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w art. 160 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 z późn. zm.). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

8. W trosce o ochronę Państwa danych osobowych Administrator przygotował regulamin zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informację o przysługujących Państwu 

prawach. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://pp6.krapkowice.pl/115/137/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html 

 

http://pp6.krapkowice.pl/115/137/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html

