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Łódź, dnia ………………………………… 
 

Oświadczenie  rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który zgłasza chęć powrotu dziecka 
do Przedszkola Miejskiego nr 48 w Łodzi od dnia………………………….. 2020r.  

 
 Jako rodzic/opiekun prawny dziecka ………………………………………………….. oświadczam, że: 
 

1 Pracuję i nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu: 

 

                                         Tak                                                                   Nie 

 

  

2 Rodzic/opiekun prawny dziecka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

 

                                        Tak                                                                    Nie 

 

  

 
Jednocześnie oświadczam, że:  
1) stan zdrowia mojego dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych  
(podwyższona temperatura, kaszel, katar), sugerujących chorobę zakaźną,  
2) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola w przypadku 
zmiany stanu zdrowia mojego dziecka (w szczególności wystąpienia podwyższonej temperatury, 
kaszlu, kataru) orazo wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19                    
w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z domu  zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na                
Covid – 19; 
3) zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego w placówce Regulaminu związanego                    
z reżimem sanitarnym, który został mi udostępniony, przede wszystkim: przyprowadzania                  
do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną, do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 m w odniesieniu                
do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców, w czasie przyprowadzenia                                   
i odprowadzania dziecka z przedszkola;  
4) mam świadomość, że w przypadku widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie 
one przyjęte w tym dniu do placówki;  
5) zobowiązuję się, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby 
zdrowe;  
6) zobowiązuję się nie przyprowadzać dziecka do przedszkola w sytuacji, gdy w domu przebywa 
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 
7) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili niepokojących objawów choroby mojego 
dziecka, zostanie ono odizolowane w wyznaczonym miejscu,  
8) zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce; 

 
…………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem w pełni świadom/ świadoma, że mimo wprowadzenia                   
w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych mających na 
celu przeciwdziałanie COVID -19, na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19. 
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Zostałem poinformowany/poinformowana o związanym z tym ryzykiem dla mojego dziecka jak i 
mojej rodziny, w tym, żew  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia                                               
w przedszkolu, rodzina jak i najbliższe otoczenie dziecka zostanie skierowane na obowiązkową 
14-dniową kwarantannę, a w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka 
bądź osoby w najbliższym otoczeniu, placówka zostanie zamknięta do odwołania, a dzieci 
uczęszczające w tym czasie do przedszkola jak i rodzina, najbliższe otoczenie, pracownicy 
przedszkola zostaną skierowani na kwarantannę. 
 

……………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 
 
W związku z podejmowanymi działania w zakresie przeciwdziałania COVID -19 w Przedszkolu 
Miejskim nr 48 w Łodzi  wyrażam zgodę na dokonywanie w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pomiaru temperatury ciała mojego dziecka 
…………………………………………….. / dziecka, którego jestem opiekunem prawnym,  każdego dnia 
rano w chwili przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz w każdym momencie,                               
gdy zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  
 
Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy 
czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia              
u dyrektora placówki. 
 

…………………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
e- mail rodzica: ……………………………………………………………………… 
 
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: 
RODO), informujemy, że: 
 

1) Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi                    
z siedzibą 91-134 Łódź, ul. Rojna 29/31 ; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 
ochrony danych pod adresem: iodo@pm48.elodz.edu.pl; 

3) dane osobowe dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego  są przetwarzane                             
w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie przeciwdziałania COVID -19                      
w Przedszkolu Miejskim nr 48 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci 
uczęszczających do przedszkola oraz osób przebywających na terenie placówki 
Administratora, w tym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                    
i zwalczaniem COVID-19, przepisami odrębnymi dotyczącymi ograniczeń, nakazów                    
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz z wytycznymi ministra 
właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnionych na stronie urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; przy czym podstawę 
przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 
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1 lit. c i e RODO, a także dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana                              
na zasadach określonych w art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO; 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być odpowiednie służby sanitarne lub medyczne               
oraz podmioty publicznym w zakresie i granicach obowiązującego prawa;  

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3), a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający                   
z przepisów prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: 
- żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, 
- ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, 
- przeniesienia danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania po spełnieniu warunków wskazanych                
w RODO, 

8) Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,                
co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych)          
nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób; 

9) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe 
jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym 
realizację Administratorowi podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osób 
przebywających na terenie placówki. W przypadku, w którym przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, 
w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Natomiast wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


