
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,

……………………………………………………………………………………………

 KTÓRE UCZĘSZCZA DO

Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu.

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

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

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż 

podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki 

wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do

Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu , dowożeniem go

do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19

jest po mojej stronie.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

zobowiązuję się do nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, 

gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 

kwarantannę.

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do

przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki  w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z 

zewnątrz.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w żłobku/przedszkolu.

10. Zostałem poinformowana/y, iż  

Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej 

i rękawiczek, należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko 

opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.

11.  W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania



dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do 

izolacji.

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

Przedszkola.

13.  Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów    

wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

…………………………………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna

Klauzula informacyjna RODO
  - przetwarzanie danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1.Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
2.Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
- bezpośrednio z Administratorem tel. 56 683 58 80, przedszkole2gd@golub-dobrzyn.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl 
3. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c i d RODO, art. 9

ust. 2  lit.  i  RODO oraz ustawy z dnia  2 marca  2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374
z  późn.  zm.),  rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn.
zm.) w związku z wytycznymi  przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku  do  lat  3  ze  zmianami,  statutem  przedszkola  oraz  art. 207  ustawy  z  dnia  26
czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (w odniesieniu  do pracowników)  w celu  wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, ochrony żywotnych interesów osoby,
której  dane  dotyczą  oraz    ze  względów  związanych  z     interesem  publicznym  w  
dziedzinie  zdrowia  publicznego,  takich  jak  ochrona  przed  poważnymi
transgranicznymi  zagrożeniami  zdrowotnym  (  zapobieganie,  przeciwdziałanie  
i     zwalczanie COVID-19).   

4. Jeśli  chcą  Państwo zapoznać  się  z  pełną  treścią  klauzuli  informacyjnej  zapraszamy na
stronę przedszkola: https://pp2gd.pl/ do zakładki ochrona danych.  

…………………………………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna

https://pp2gd.pl/
mailto:iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl

