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Gdańsk, dnia ………………………………… 
 
 

Oświadczam, że przyprowadzając moje dziecko  …………………………………………….………………………… 

do Przedszkola nr 66 Źródełko w Gdańsku ul. Startowa 27 

  
1 zapoznałam/łem się z procedurami przyjętymi przez placówkę oświatową, do której uczęszcza moje 

dziecko, sporządzonymi  w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  
z dnia 26 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego 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 2020r. poz.322,377,567) i nie wnoszę 
zastrzeżeń do tych procedur oraz przyjmuję je do wiadomości i zobowiązuję się do ich bezwzględnego 
przestrzegania. 

  
2 zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego również poza placówką 

oświatową oraz do przygotowania mojego dziecka na zmienione warunki funkcjonowania placówki 
oświatowej, w związku z epidemią COVID-19, takich jak np. brak pluszowych zabawek, książek i innych 
zabawek nie dających się skutecznie dezynfekować, panie w maseczkach i przyłbicach odbierające 
dziecko od rodzica, konieczność częstego mycia rączek, konieczność zachowywania większych odległości 
od innych osób, pomiar temperatury; 

 
3 żaden z domowników  nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną, 

samoizolacją, odosobnieniem), a w razie objęcia nadzorem któregoś z domowników niezwłocznie 
poinformuję o tym dyrektora Przedszkola nr  66 Źródełko w  Gdańsku i nie będę przyprowadzał dziecka 
do placówki; 

 
4 obecnie nie występują u  żadnego z domowników objawy  infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) 
 

5 zobowiązuję się do odbierania telefonu z przedszkola i odebrania natychmiastowego mojego dziecka 
w przypadku informacji o takiej konieczności; 

 
6 oświadczam, że z uwagi na wzmożone zachorowania na COVID-19 jestem świadoma/świadomy, że 

niezależnie od przygotowania i funkcjonowania na terenie placówki oświatowej, do której uczęszcza moje 
dziecko, procedur przygotowanych w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, występuje 
ryzyko zarażenia dziecka wirusem. 

  
 
numery telefonów  rodziców do pilnego kontaktu ……………………………………………………………………… 
  
e-maile rodziców  do kontaktu …………………………………………………………….………….……………………………  
 
czytelny podpis matki/ opiekunki dziecka 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 
 czytelny podpis ojca/opiekuna dziecka 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………….. 
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Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wykonywanie pomiaru temperatury dziecka uczęszczającego 

do Przedszkola nr 66 Źródełko w Gdańsku 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana……………………………………………………………………. 

oświadczam, że: 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na wykonywanie pomiaru temperatury ciała mojego 

dziecka…………………………………………………………………………., jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych1 

Jednocześnie, oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (obowiązkiem informacyjnym) 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

……………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH 

DO PRZEDSZKOLA NR 66 ŹRÓDEŁKO  W GDAŃSKU  

dot. pomiaru temperatury ciała dziecka 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż: 
 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest Dyrektor Przedszkola 

nr 66 Źródełko z siedzibą w Gdańsku ul. Startowa 27. 

2. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor Przedszkola nr 66 Źródełko p. Danuta Śpiewak Kontakt e-mail: 
d.spiewak@p66.edu.gdansk.pl 

3. Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo-p66@wp.pl  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w celu pomiaru temperatury ciała dziecka, 

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (podstawa przetwarzania – 

art. 9 ust. 2 lit a) RODO.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust.1 lit d) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do 

ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

6. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 

wycofaniem. 

7. Dane osobowe w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą będą przechowywane do końca roku szkolnego lub do momentu 

wycofania zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. 

9. Jako Administrator Danych Osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi 

danych osobowych dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka.  Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Naszym 

Inspektorem Ochrony Danych. 

10. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza w/w prawa. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji 

międzynarodowych.  

 

 
1  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. 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, 567 i 1337) 
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Oświadczam, że: 

Zapoznałem/łam się z treścią i zobowiązuję się do przestrzegania  „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Przedszkolu nr 66 Źródełko w Gdańsku w okresie wzmożonego ryzyka związanego z zachorowaniem 

na COViD -19” związanej z reżimem sanitarnym, tj. 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 Przedszkolu nr 66 Źródełko w Gdańsku  

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

(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 

zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych.  

 

……………………………………….………………………………………………… 

(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin, tj.: 

• Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych wskazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, zdaję sobie sprawę, że na terenie 

placówki może dojść do zakażenia COVID-19. 

• W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Przedszkolu nr 66 Źródełko w Gdańsku 

(nie tylko na terenie) personelu/dziecka/ rodzica/opiekuna prawnego dziecka zdaję sobie sprawę, iż 

zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

• W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców/ opiekunów 

prawnych lub personelu przedszkole lub oddział  po otrzymaniu akceptacji z SANEPID-u może 

zostać zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz 

ich rodziny i najbliższe otoczenie mogą być poddani 14-dniowej kwarantannie 

• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/ osoby z kadry pracowniczej 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej IZOLATCE, wyposażonej 

w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka 

oraz stosowne służby i organy. 

 

 

…………………..……………………………………………………… 

(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 


