
Wnioskuję / wnioskujemy o przyjęcie mojego (naszego) dziecka do przedszkola w czasie 

obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki na okres pandemii od 25 maja 2020 r. 
Nazwa  przedszkola Adres przedszkola - siedziba Adres przedszkola - siedziba 

   
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Numer PESEL dziecka 

 

Grupa 

   
 

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej 
 telefon do szybkiego kontaktu oraz e-mail 

 
Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 
telefon do szybkiego kontaktu oraz e-mail        

 
Deklaruję pobyt dziecka 

w przedszkolu w godzinach: 

 
 
 

 
 

od…………..……do………………. 

  

Oświadczam, że znane są mi szczegółowe zasady organizacji pracy w Publicznym  Przedszkolu nr ….… / Publicznym 

Przedszkolu prowadzonym przez ZCMN/ w Grójcu  w okresie pandemii oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania w 

przypadku zakwalifikowania dziecka. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury dziecka. (*niepotrzebne 

skreślić) 

              Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej                                                  Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  

 

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców, opiekunów, jak i innych 

domowników. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach 

opiekuńczych w przedszkolu, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz 

wystąpienia powikłań choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania przez 

dziecko na COVID – 19 nie będę występował na drogę sądową przeciwko placówce.  

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, a wykonywane przez mnie obowiązki zawodowe wymagają mojego 

przebywania poza miejscem zamieszkania. Nie wykonuję pracy zdalnie. Nie mogę zapewnić dziecku opieki. 

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  
  

Oświadczam, że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie  
z wytycznymi MEN, GIS i MZ tj. jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. 
 

Proszę podać nazwę i miejsce  zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko. 
 

Nazwa i miejsce 

zakładu pracy  
Nazwa i miejsce 

zakładu pracy  

Stanowisko  Stanowisko  

 

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej 
 

Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  
 

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram 

zasiłku opiekuńczego. 
 

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  
 

Oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni nie był objęty kwarantanną ani  izolacją oraz 

nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem.  
 

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej 
Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 



  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek maryi 

Niepokalanej, do którego odbywa się kwalifikacja, reprezentowane przez jej Dyrektora. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie 

przetwarzanych Państwa danych osobowych w następujący sposób: Pocztą – na adres siedziby Administratora danych  

(Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, 05-600 Grójec, ul. Mogielnicka 15) 

lub elektronicznie – pod adresem Administratora danych (przedszkolezcmn@grojecmiasto.pl)  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu 

przeprowadzenia niniejszego postępowania kwalifikacyjnego do przedszkola , w związku z wykonywaniem zadań 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe oraz wytycznych przeciwepidemicznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego 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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).  

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to 

przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.; 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania, a 

konsekwencje niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w kwalifikacji. Dane osobowe w tym celu 

będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą.  

10. Nie przysługuje Państwu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego - prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego; 

 prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

               ………………………………………                                            ……………………………………… 
   Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej                                Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

mailto:przedszkolezcmn@grojecmiasto.pl

