OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,
KTÓRE UCZĘSZCZA DO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 W BYTOMIU im. Misia Uszatka
1. Zapoznałam/em się i akceptuję „Procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie
panowania epidemii COVID-19” obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Bytomiu i nie
mam w stosunku do niej 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
przedszkolnej w placówce i ich rodzin.
3. Oświadczam, że ani ja, ani domownicy mieszkający z dzieckiem w jednym gospodarstwie
domowym nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. Rozumiem, że bezwzględnie zakazane jest przyprowadzanie do przedszkola chorego dziecka.
5. Oświadczam, że 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. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności,
katar, kaszel.
6. Oświadczam, że w ostatnich 2 tygodniach dziecko nie miało styczności z osobami, które
wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w chwili wejścia do placówki, jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
8. Niezwłocznie poinformuję telefonicznie o wszystkich niepokojących objawach, sugerujących
zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u dziecka lub któregoś z domowników
mieszkających z dzieckiem.
9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z
zewnątrz.
10. Zastosuję się do procedury przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, w
szczególności do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego od innych rodzin.
11. Zostałam/em poinformowana/y, że po placówce mogę poruszać się tylko w wyznaczonej
części wspólnej.
12. Ze względu na sytuację, dołożę starań, aby przekazać dziecko pod opiekę przedszkola w
możliwie jak najkrótszym czasie.
13. Zapoznam z procedurą wszystkich opiekunów przyprowadzających/odbierających moje
dziecko z przedszkola.
14. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurą rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/
odbierający dziecko do/z przedszkola zobowiązani są do noszenia osłon na usta i nos. Osłony,
w których przyszło dziecko do przedszkola rodzice/opiekunowie zabierają ze sobą.
15. 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.
16. O każdorazowej zmianie swoich numerów telefonów i zmianie powyższych oświadczeń
natychmiast powiadomię Przedszkole.
17. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Przedszkole, w tym informacjami na
temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie
placówki dostępnymi dla Rodziców.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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

(Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że;
1. Administratorem Państwa danych jest Przedszkole Miejskie nr 15 w Bytomiu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: iod _edu@um.bytom.pl
lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych
nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań
oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku
bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…………………………………………………
…….
data/podpis

Bytom, dn. ………………………………..

…………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

1………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

2…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jesteśmy osobami pracującymi, żadne z nas nie przebywa na opiece na
dziecko, urlopie macierzyńskim , wychowawczym.

1………………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

2…………………………………………………………………..
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

