
                                                                                                                                        
Załacznik nr 1.  
                                                              OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała u mojego dziecka  
 
………………………………………………………………………………..…………… 
 
Równocześnie oświadczam, że 

 zapoznałam/łem się z warunkami i procedurami działania przedszkola w warunkach reżimu 
sanitarnego związanego z pandemią COVID-19  w roku szkolnym 2020/2021 (do odwołania) 

 jestem świadoma/-my niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem możliwością  zakażenia 
koronawirusem  w wyniku przebywania dziecka w warunkach grupy przedszkolnej oraz 
następstwami z tym związanymi  

 nikt z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną lub izolacją 
domową , ani w ostatnich dwóch tygodniach nie miał kontaktu z osoba przebywającą w 
kwarantannie  

 zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zasady nieprzyprowadzania do przedszkola 
dziecka przeziębionego, kaszlącego, z katarem lub innymi jakimikolwiek objawami 
chorobowymi.  
 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 
przedszkola o przyczynie tej nieobecności .  
 
Podaję numery telefonicznie do szybkiego kontaktu w sytuacjach  awaryjnych  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Kraków, dn ………………………..                                                                       ……………………………………………… 
                                                                                                                              (czytelny podpis rodzica)  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 154 w Krakowie,  
ul.Kurczaba19.                                                                                                                                                                      Pani/Pana dane 
osobowe zbierane są w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z 
wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  
oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.                                                                                                     Dane 
będą przechowywane przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii wirusa COVID – 19,  
a następnie zostaną usunięte.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl  
 
Podstawa przetwarzania danych osobowych:  
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 780)- Wytyczne 
przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

 


