
 
……………………………., ………………………… roku 

Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię matki lub opiekunki dziecka  

(numer telefonu, adres e-mail) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca lub opiekuna dziecka 

(numer telefonu, adres e-mail) 

 
 
I. Deklaracja 

 
Niniejszym, deklaruje pobyt mojego dziecka w przedszkolu: 
 

1. Imię i nazwisko dziecka:………………………………..……………………………………………………………. 
 

2. Termin przyjścia dziecka do przedszkola:……………………………………………………………………. 
 

3. Planowane godziny pobytu:………………………………………………………………………………………… 
 
 
Informacja dodatkowa: wszelkich zmian odnośnie pobytu dziecka w przedszkolu należy 
zgłaszać z trzy dniowym wyprzedzeniem!!! ( w związku zapewnieniem bezpiecznych 
warunków oraz organizacji pracy w przedszkolu). 
 
II. OŚWIADZENIA: 

1.Niniejszym zobowiązuję się, że: 

1) będę przyprowadzać do placówki tylko dziecko zdrowe; 

2) dziecko będzie przyprowadzane tylko przez osobę zdrową. 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby 

przyprowadzającej dziecko na chwilę jego przyprowadzenia do przedszkola, w szczególności 

za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub 

osoby trzecie. 



2. Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar temperatury ciała dziecka w  okresie gdy 

przebywa na terenie placówki. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych (tj. 

danych o chorobie dziecka); 

b) w przypadku pomiaru wielokrotnego (np. gdy jest on dokonywany codziennie o tej samej 

porze) art.9 ust.2 lit g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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) pozwala placówce na 

przetwarzanie danych wrażliwych gdy jest to niezbędne: 

a. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art.9 ust.2 lit. g. RODO); 

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (atr.9 ust.2 lit. h 

RODO). 

3. Niniejszym oświadczam, że dziecko ………………………………………….. ani żadna z osób 

pozostających z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa na 

kwarantannie ani nie zarządzono w stosunku do nich żadnych innych środków związanych z 

Covid-19. 

Zobowiązuję się, że w przypadku gdy powezmę informację o objęciu tych osób kwarantanną 

lub innym środkiem związanym z Covid-19, niezwłocznie poinformuję o tym dyrektora 

placówki. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, 

w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione 

przez placówkę lub osoby trzecie. 

 

 

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

( podpis matki/ opiekuna prawnego)                    (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 


