
ZAŁĄCZNIK nr 1 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,  
KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 71 „POD TOPOLĄ” W POZNANIU 

 
 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa oraz organizację pracy przedszkola obowiązującą od 1 
września 2020, w okresie epidemii COVID-19. 
 
2. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola 71 „Pod 
Topolą” w Poznaniu dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie.  
 
3. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci 
kwarantanną , a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19. 
 
4. W czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma objawów infekcji górnych dróg 
oddechowych- nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 
chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. 
 
5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy 
chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.  
 
6. W przypadku, gdy moje dziecko jest alergikiem i występują u dziecka objawy infekcji górnych dróg oddechowych, 
np. kaszel, katar, przyjmuję do wiadomości, że przedstawię przedszkolu zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia 
mojego dziecka. 
 
7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, dziecku w trakcie pobytu w Przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury. 
 
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie 
będzie zabierało z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków. 
 
9. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z 
przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację 
zobowiązuję się przekazać dziecko  w określonym miejscu przedszkola,  pracownikowi przedszkola. 
 
10. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia/wyjścia do/z przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie ( lub 
osoby upoważnionej przeze mnie do odbioru mojego dziecka z przedszkola)  - maseczki ochronnej i dokonanie 
dezynfekcja rąk. 
 
11. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, zostanie ono 

natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony 

osobistej, o czym  niezwłocznie zostanę  powiadomiony przez pracowników przedszkola i zobowiązany będę do 

natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 

12.  Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrektora przedszkola. 
 
13.  Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, z podkreśleniem, żeby 
unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem. 
 
14. Zobowiązuję się do ćwiczenia samodzielności dziecka w zakresie realizacji potrzeb fizjologicznych oraz 
samodzielności w zakresie ubierania się i rozbierania się dziecka.  
 
15.  Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania 
COVID-19 u dziecka lub członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 
 
 



 
 
16. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się  z  klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku                     
z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem   rozprzestrzenianiu się  COVID-19  w jednostkach  oświatowych. 
 
Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę  i niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin 
 

Pouczenie 

1Art. 233.§ KK 1. 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 do lat 3. § 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci 
jest Przedszkole nr 71 „Pod Topolą” z siedzibą przy ulicy Galla Anonima 13, 60-547 Poznań 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 
mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  
 
Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie będą 

przetwarzane dane 
osobowe? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami 
m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych 
ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w szczególności  w 
celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii 
koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.: 

 realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych, 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych 
wypadków osób pozostających pod opieką jednostki, w szczególności 
związanych z epidemią korona wirusa, 

 zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń 
do nauczania, wychowania i opieki, miejsca 
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych 
oraz szatni, w szczególności  
w specjalnych warunkach sanitarnych, 



Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, 
z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł 
umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na 
mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.. 
 

Jakie prawa przysługują w 
związku z ochroną danych 

osobowych? 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, 

które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały  

zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                         

do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

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

Czy dane osobowe są 
przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 
wykorzystuje się do 

profilowania? 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, 
by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego  
w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora 
danych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


