
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

Moja córka/ mój syn: 

………………………………………………………………….……………………………… 

( nazwisko i imię dziecka) 

nie miał/-a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę, dziecko nie będzie przyprowadzane 

do placówki, 

 w przypadku wystąpienia konieczności przebywania któregokolwiek z domowników na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych z powodu Covid-19, dziecko nie będzie 

przyprowadzane do placówki 

 dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe 

 zostałem/-łam poinformowany/-a i zapoznałem-/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na 

terenie Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach. 

 zobowiązuję się do przestrzegania procedur i zasad obowiązujących w Przedszkolu nr 22 w 

Tarnowskich Górach tj. „Procedurą bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia 

choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19” ( procedura znajduje się na 

stronie internetowej przedszkola : http://przedszkole22tg.pl/ 

 jestem świadom/-a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola 

nr 22 w Tarnowskich Górach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę że: 

 - na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

 - w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu 

personel/dziecko/rodzic dziecka, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane 

na 14-dniową kwarantannę. 

 - w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu placówka zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili 

na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę 

 Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. 

 przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 

stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem 

bezdotykowego termometru: 

-przy wejściu 

-w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia. 

 

 

http://przedszkole22tg.pl/


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informuję, że: 

 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole nr 22 w Tarnowskich 

Górach ul. Wyszyńskiego 137  tel. 32/285 12 68, e-mail: przedszkole22tg@wp.pl, 

 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie 

epidemii korona-wirusa odpowiedniej opieki, 

 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie 

danych dotyczących zdrowia, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją 

ich niepodania jest brak możliwości pobytu dziecka w placówce, 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

 dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie 

epidemia COVID-19, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało 

RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji 

przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: Kamil Gałązka, e-mail 

nowator@nowator.edu.pl 

 

 

 

 

 

       ……………………..…………………… 

       ( podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

mailto:nowator@nowator.edu.pl

