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

       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)            (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 165 W KRAKOWIE W SYTUACJI 

ZAGROŻENIA COVID – 19 

 

 

Deklaruję, że moje dziecko:  ……………………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię dziecka) 

od dnia ..................................... będzie korzystało z opieki w przedszkolu, działającego  

w czasie pandemii COVID-19 

 

I. Dane rodziców dziecka 

Telefon do szybkiej komunikacji: 

Matka dziecka: tel. ................................................... Ojciec dziecka: tel. ……………………………… 

 

II. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu 

 

Matka dziecka ......................................................................................................... oświadczam, że 

(imię i nazwisko) 

 

□  jestem czynnym pracownikiem systemu ochrony zdrowia  

□ jestem czynnym pracownikiem służb mundurowych (policja, straż pożarna wojsko, straż miejska), 

realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

□ jestem  pracownikiem Sanepidu 

□ żadne z powyższych 

 
 

                                                                                              ……………………………………………………….. 
(podpis matki dziecka) 

 

 

Ojciec dziecka ......................................................................................................... oświadczam, że 

(imię i nazwisko) 

 

□  jestem czynnym pracownikiem systemu ochrony zdrowia  

□ jestem czynnym pracownikiem służb mundurowych, realizującym zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

□ jestem  pracownikiem Sanepidu 

□ żadne z powyższych 

 
……………………………………………………… 

(podpis ojca dziecka 

 

 

 

 

 



III. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

Oświadczam, że moje dziecko:  ……………………………………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) 

nie miało kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko 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. 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpisy obojga  rodziców dziecka) 

 

IV. Oświadczenia dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu 

 

1. Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Samorządowego Przedszkola nr 165  w Krakowie 

działającego w czasie pandemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników 

ryzyka grożących zarażeniem się  dziecka, rodziców/ opiekunów oraz innych domowników. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami wprowadzonymi w przedszkolu z powodu 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 i będę się do nich stosować. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpisy obojga  rodziców dziecka) 

 

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu. 

Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 
 

 

 

…………………………………………………… 
 (podpisy obojga  rodziców dziecka) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 

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 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 1845 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2021 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 19 listopada  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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii wirusa COVID – 19, a następnie zostaną 

usunięte. 

 


