
Załącznik nr 2 

Do PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH 

 I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW 

 OPIEKI NAD DZIEĆMI  

W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

 W PRZEDSZKOLU NR 112 W WARSZAWIE 

Oświadczenie 

Ja …………………………………………………………………….……………………… 
                                                           Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 
            
………………………………………………………………………………………………. 
                                                             Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

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

Moje dziecko ……………………………………………………..  będzie przebywało w Przedszkolu  

w godzinach od …… ……………do………………………. . 

Z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 do 17:00. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

opieki nad dziećmi w czasie pandemii koronawirusa w Przedszkolu nr 112 „Leśne Skrzaty” w Warszawie 

obowiązującymi w czasie ogłoszonego stanu pandemii i zobowiązuję się do ich  całkowitego przestrzegania. 

 

Zobowiązuję się do 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. 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, 
 

Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie przestrzegania wdrożonych procedur Przedszkole nr 112 

„Leśne Skrzaty” w Warszawie ma prawo odmowy objęcia mojego dziecka 
…………………………………...……………………………………………………………………. 

                                             Imię i nazwisko dziecka  

zajęciami opiekuńczymi w placówce. 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała przez personel przedszkola mojego i dziecka po 

wejściu do placówki, który będzie obowiązywał do dowołania. 
 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 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. 

………………………………………….. 
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

 

………………………………………….. 
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 112 „Leśne Skrzaty” w Warszawie. Kontakt do inspektora ochrony danych: 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Janusz Gałus email: iod.oswiatursus@dbfoursus.waw.pl Podstawą przetwarzania 
danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 

wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane 

zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają 
Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane 

nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie 
podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola. 

 

Warszawa ……………......................                           ………………………………………….. 
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

 

mailto:iod.oswiatursus@dbfoursus.waw.pl

