
Załącznik Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na terenie 

 Przedszkola Publicznego Nr 29 im. Marii Konopnickiej  

w okresie pandemii COVID-19” 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica/ów) 

Nr telefonu do szybkiego kontaktu:………………………………………………………… 

Adres e-mail( do informację o płatnościach) …………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

Imię i nazwisko dziecka  

 

1. Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?   

O Tak 

O Nie 

2. Czy obecnie występują u Pani/Pana dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, 

inne nietypowe)?  

O Tak 

O Nie 

3. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w objawy u kogoś z domowników?  

O Tak 

O Nie  

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego Nr 29 im. Marii Konopnickiej 

w okresie pandemii COVID-19”.  

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: 

przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 

oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie 

pobytu w placówce. 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu 

zdrowia. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa 

Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

5. Jestem świadom/ świadoma ryzyka zarażenia się mojego dziecka i pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Tarnowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Publiczne nr 29 w Tarnowie. Na podstawie art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dale RODO, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w OŚWIADCZENIU, w celu wdrożenia w Przedszkolu Publicznym nr 29                          

w Tarnowie procedur zapobiegających COVID- 19. Dane będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

Wypełnione i podpisane przez obojga Rodziców oświadczenie należy przynieść do Przedszkola w pierwszym dniu pobytu 

dziecka w przedszkolu. Jej brak spowoduje nie przyjęcie dziecka do placówki. . 

 

 

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

                  data                                                                                                  podpisy Rodziców/opiekunów 


