
     

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO 

PRZEDSZKOLA NR 176 W KRAKOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

Proszę o przyjęcie: .................................................................... 

                                                (imię i nazwisko dziecka)                                                                   

do Samorządowego  Przedszkola Nr 176 działającego w czasie stanu pandemii COVID-19  

w godz. od …….  do ……. od dnia: ..................................... 
Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola. 
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Telefon do szybkiej komunikacji:  

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

II.  Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

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

    (imię i nazwisko)                                                                                                  

  

□ jestem czynnym pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

zwalczaniem COVID-19;  

□ jestem czynnym pracownikiem, wykonuję pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy  

i nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

 

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

    (imię i nazwisko)                                                                                                  

□ jestem czynnym pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

zwalczaniem COVID-19;  

□ jestem czynnym pracownikiem, wykonuję pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy  

i nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

 

Kraków, dnia ......................           ...................................           ………………………… 

                              podpis matki                                         podpis ojca 

 

III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie 

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym, ani na zwolnieniu lekarskim. 

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                  podpis matki                                                podpis ojca 

 

IV. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą zarażoną wirusem COVID-19; 

b) z osobą będącą w izolacji; 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

Zobowiązuję się do poinformowania przedszkola o przypadku zachorowania któregokolwiek  

z domowników na COVID-19 lub objęciem kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym. 

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                  podpis matki                                               podpis ojca 



V. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie 

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

czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: 

a) dziecka; 

b) rodziców/ opiekunów; 

c) innych domowników; 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.  

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                   podpis matki                                               podpis ojca 

 

VI. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola          

we wskazanych godzinach.  

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                    podpis matki                                               podpis ojca 

 

VII. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu 

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                     podpis matki                                               podpis ojca 

 

VIII. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka 

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                       podpis matki                                             podpis ojca 

 

IX. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa pobytu dzieci  

w Samorządowym Przedszkolu Nr 176  w Krakowie, w czasie zagrożenia epidemicznego 

COVID-19 i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 
Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                    podpis matki                                             podpis ojca 

 

X. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego1. 

 

Kraków, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 

                                    podpis matki                                             podpis ojca 

___________________________________________________________________________ 

 
Decyzją dyrektora dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte do Samorządowego Przedszkola Nr 176 

zgodnie z kryteriami MEN i GIS. 

 

                                                                                                       

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

miejscowość, data                                                                                   pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 
1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.” 



 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 176 

z siedzibą w Krakowie i są one podawane 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. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu. 

 

Kraków, ........................ r.   
 

Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą - matka…………………………………………..…….. 

 

Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą - ojciec …………………………………………….…... 

 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających        

z epidemii wirusa COVID -19, a następnie zostaną usunięte.   

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie 

Twojej zgody. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, adres pocztowy –             

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 
 
 


