
Załącznik  nr 3  
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Przedszkolu w Ustroniu Morskim  

w związku z wystąpieniem COVID-19  

 

Oświadczenie rodzica dziecka 
 

 Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadoma zagrożenia zakażeniem 
COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Przedszkolu w Ustroniu Morskim. 

Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
codziennie przy wchodzeniu na grupę przedszkolną oraz w czasie pobytu w placówce. 

W celu lepszego kontaktu ze mną, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  
z dnia 19 listopada 2021 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3, które w rozdziale "Organizacja opieki w podmiocie " w punkcie 20-tym cytat 
„Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  
z podmiotu” zobowiązuję się do pozostawienia numerów kontaktowych (jeden numer 
prywaty, drugi numer np. do pracy), w celu lepszego i szybkiego kontaktu w momencie 
zaistnienia sytuacji zagrożenia.  

Jednocześnie przyjmuję do widomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub nie 
zgłoszenia się po dziecko w ciągu 30-40 minut od rozmowy (chodzi tu o sytuację kiedy 
dziecko ma gorączkę powyżej 37,5 o C) zostaną powiadomione służby sanitarne i pogotowie 
ratunkowe.     

numery telefonów do rodziców/osób upoważnionych 
 

1. ...................................................................................................................................................... 
                   imię, nazwisko/pokrewieństwo/numer telefonu 
 

2. ...................................................................................................................................................... 
                   imię, nazwisko/pokrewieństwo/numer telefonu 
 
numery telefonów do zakładów pracy rodziców 
 

1. ...................................................................................................................................................... 
                   nazwa zakładu pracy/numer telefonu 
 

2. ...................................................................................................................................................... 
                    nazwa zakładu pracy/numer telefonu 
 

....................................................................................... 
czytelny podpis rodzica /opiekuna – pełne  imię i nazwisko 

 
 



Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych ), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), (w skrócie RODO). W związku z tym informuję, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Ustroniu Morskim, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska 
Polskiego 8a, e-mail: przedszkole@ustronie-morskie.pl , tel. +48 94 35 14 169, w imieniu której działa Dyrektor 
Przedszkola; dane inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, e-mail: iod@biesiekierz.eu ;  

Zawarte w oświadczeniu dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
przyjęcia do przedszkola na podstawie ustawy – Prawo oświatowe /Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm./. Zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych w związku z ustawą prawo oświatowe, dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców 
zbierane są również w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola.  
 Rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo do wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, 
uaktualniania czy sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane 
zebrane z wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.  
1. Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń. Deklaracje niekompletne nie będą rozpatrywane.  

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na tablicach informacyjnych i/lub stronie 
internetowej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:     Podpis administratora: 
 
……………………………………………………     ………………………………….. 



 



 


