
OŚWIADCZENIE 

 dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy 

od 1 września 2020r. 

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

Telefony kontaktowe do rodziców: ………………………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie 

 

Podpisy obojga rodziców 

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno 

 u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz 

przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem 

dziecka w zajęciach oferowanych przez przedszkole. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami postępowania  

w przedszkolu od 1 września 2020r. 
 

Oświadczam, że będę przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe 

dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę dróg 

oddechowych. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mierzenie dziecku temperatury w razie 

takiej potrzeby. 

 

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora przedszkola  

o jakichkolwiek objawach chorobowych, które wystąpią u dziecka. 
 

Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte 

kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji. 

 

Oświadczam, że rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający 

dziecko z przedszkola nie mają objawów chorobowych wskazujących na 

chorobę dróg oddechowych, oraz nie mają kontaktu z osobami chorymi, 

przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

 

 

Administratorem danych jest Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca, tel. 24 7210352, e-mail: 

przedszkole@p2leczyca.edu.pl. Wyniki pomiaru temperatury u dziecka nie będą ewidencjonowane i przetwarzane przez 

Administratora. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe dane dziecka oraz 

rodziców/prawnych opiekunów zostaną przekazane do Powiatowej Stacji Sanitartno-Epidemiologicznej w Łęczycy na  podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. c) i d) oraz Art. 9 ust. 2 lit. i) 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 oraz na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).Posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                                                  

………………………….              …………….……………………..          ………………………………….. 
              (data)                                                                                    (czytelny podpis matki)                                                          (czytelny podpis ojca) 
 

 
Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola: 
 

     ………………………                                                             …………………………………………… 
                (data)                                                                                                                                                   (podpis dyrektora przedszkola) 

mailto:przedszkole_1@poczta.onet.pl

