Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii
COVID-19
- dyżur wakacyjny 03.08. 2020 - 31.08.2020r.
Deklaruję przyprowadzenie

..........................................................................................

Gr. ......................................

(imię i nazwisko dziecka)

do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia

......................... w godz. od ……………………do…………………

adres zamieszkania dziecka …………………….…………….……………………………………………..
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
..............................................................................................................................................
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka Dziecka: tel.

.......................................................

Ojciec dziecka: tel. ……………………………

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu
Matka dziecka …………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że
(imię i nazwisko)

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i
przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty,
realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Gminy Korycin

□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia
opieki dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy.
Miejsce pracy (pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………....................
Ojciec dziecka …………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że
(imię i nazwisko)

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i
przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty,
realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Gminy Korycin.
□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia
opieki dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy.
Miejsce pracy(pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………..............

Korycin, dnia ......................

....................................

…………………………

podpis matki

Podpis ojca

III. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

- Oświadczam, że biorę na siebie pełna odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję
związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w okresie trwania epidemii COVID-19 i
jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się
COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
- Wyrażam / nie wyrażam zgodę* na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka
konieczność , w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych i

zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.40 min)
- Wyrażam/ nie wyrażam

zgodę* na przekazanie terenowej jednostce SANEPID-u danych

osobowych
* nie potrzebne skreślić
V.

Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola

- Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we
wskazanych godzinach.

- Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola
o
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej, odnośnie wirusa Covid-19, w moim najbliższym
otoczeniu.
VI. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii
COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
VII.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.
Korycin, dnia .....................
………………

………………..

podpis matki

Podpis ojca

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma

następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o
sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących
Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole im. Jana Pawła II w
Korycinie, dane adresowe: ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych poprzez adres email: iodkorycin@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO),
o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.
6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy
prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
o organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
7. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem w
Korycinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole w
Korycinie .
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

