Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego chęć powrotu
dziecka do Przedszkola Nr 173
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………
rodzic/opiekun prawny dziecka ………………………………………………………………….
zobowiązuję się do:
 przestrzegania obowiązującej w placówce procedury związanej z reżimem sanitarnym wdrożonym
na czas trwania epidemii.
 przyprowadzania do placówki jedynie dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących
zakażenie chorobą zakaźną;
 nie przyprowadzania dziecka do placówki w przypadku gdy w domu przebywa osoba z orzeczonym
obowiązkiem kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych;
 nie przyprowadzania dziecka do placówki w przypadku jego kontaktu z osobami zarażonymi
koronawirusem (COVID-19);
 poinformowania dyrektora placówki o stanie zdrowia dziecka lub innego członka rodziny lub osób
z jego otoczenia mającym związek z wirusem tj. gdy ktoś zachoruje na Covid – 19 lub zostanie objęty
kwarantanną;
 niezwłocznego odebrania
dziecka z placówki w przypadku przejawiania przez dziecko
niepokojących objawów chorobowych.



podania aktualnych numerów telefonów kontaktowych i ich odbierania.



informowania w każdy piątek do godz. 12.00, czy dziecko będzie korzystało z opieki w kolejnym
tygodniu i w jakich godzinach.

jednocześnie oświadczam że:
 stan zdrowia mojego dziecka jest dobry, dziecko nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną;
 jestem świadomy/a zagrożenia płynącego z sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z
uczestnictwem dziecka w zajęciach opiekuńczych oraz ryzyka zachorowania pomimo wdrożonych
środków bezpieczeństwa oraz rygorów sanitarnych;
 mam świadomość, że w przypadku przyprowadzenia do przedszkola dziecka które ma objawy
sugerujące możliwość zarażenia wirusem (kaszel, katar) może ono nie zostać przyjęte do placówki;
 Mam świadomość, iż w przypadku przejawiania przez dziecko niepokojących objawów sugerujących
zarażenie wirusem Covid – 19 zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką
wyznaczonej przez Dyrektora osoby. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia niezwłocznie
zostanę poinformowany o tym telefonicznie.

…………………………..…………
Miejscowość, data

………….………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________________________________________________________________________________

Zgoda na pomiar temperatury ciała
W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania COVID -19
oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu wyrażam zgodę na dokonywanie w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pomiaru temperatury ciała
mojego dziecka / dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, codziennie rano po przyprowadzeniu
dziecka do placówki oraz w momencie, gdy zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, poprzez złożenie
oświadczenia u dyrektora placówki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 173. Z Inspektorem Ochrony Danych
może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem telefonu 22 619 39 86, poczty elektronicznej na adres
iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl lub poczty tradycyjnej na adres p173@edu.um.warszawa.pl z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Przedszkole Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c i e) RODO tj. przepisy prawa min. art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art. 68 ust 1 pkt 6 Prawa oświatowego, a także
wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dane przetwarzane są również na podstawie art. 9 ust 2 lit a w
zw. z art. 7 RODO tj. zgoda udzielona przez Panią/Pana.
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom, ich opiekunom
oraz pracownikom placówki w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem umożliwiającym Dyrektorowi placówki podejmowanie
działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci oraz osób przebywających na terenie
placówki.
5) Dane mogą zostać udostępnione służbom medycznym, sanitarnym oraz podmiotom publicznym w zakresie i
w granicach określonych przepisami prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu określonego w pkt 3, a następnie
przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentacji.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii;
 żądania sprostowania nieprawidłowych danych;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 żądania usunięcia danych.
 W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez złożenie u Dyrektora placówki
oświadczenia.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
11) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wyciąg z wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Rodzicu,
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi
istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas
drogi do i z placówki.
 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.





Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i
lekarza.
Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono
unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na
powitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty
także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

