
 
Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie 

 
 Leszno, dnia 01.09.2020 r.  

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

w związku z pobytem dziecka w przedszkolu  

w sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju 
 

Nazwisko i imię dziecka: ………………………………………………….………………….……………. 

Grupa: ……………………………………………. 
 

Deklaruję chęć uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach przedszkolnych w trakcie obowiązującego na terenie 

kraju stanu pandemii COVID-19 od 1 września 2020 r.. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y pełnej 

odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

 

Oświadczam, iż jestem świadoma/y ryzyka, na jakie narażone jest zdrowie dziecka i rodziny oraz zdaję sobie 

sprawę, że:  
1. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na 

terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.  

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, zostanie ono natychmiast umieszczona  

w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie 

niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic z telefonu przedszkola o numerze: 65/ 520-56-36 oraz odpowiednie 

służby i organy.  

 

Oświadczam, że:  
1. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania mojego telefonu o numerze: 

➢ telefon matki: ...............………………………………......, 

➢ telefon ojca:   ...............………………………………......, 

który przekazuję do szybkiego kontaktu w sprawie mojego dziecka.  

2. Wyrażam zgodę na pomiar profilaktyczny temperatury ciała termometrem bezdotykowym u dziecka przy wejściu 

do przedszkola i w trakcie pobytu.  

3. Zapoznałam/em się z: Zasadami postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującymi  

w Przedszkolu im. św. Jana Pawła II prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie 

obowiązującymi rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opracowanymi na podstawie obowiązujących 

wytycznych przeciwepidemicznych i przepisów prawa. Deklaruję pełne zastosowanie się do zasad oraz wyrażam 

zgodę na ich realizowanie przez placówkę.  

4. Będę na bieżąco informował/a dyrektora przedszkola o istotnych zmianach w zdrowiu mojego dziecka podczas 

pandemii.  

5. Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie narażanie innych osób na zakażenie koronawirusem 

COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich 

służb.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie, przy 

ul. Niepodległości 37. W Przedszkolu powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe: ido@elzbietanki.pl. Dane są 

przetwarzane w związku z pandemią COVID-19. Dane zostaną usunięte po ustaniu pandemii COVID-19 lub po wycofaniu zgody. Dane nie 

będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Mają Państwo prawo dostępu do danych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody. 

Dane nie są poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

 

 

……………………………………………….……………  ……………………………………………….…………… 
Czytelny podpis matki  Czytelny podpis ojca 
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