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………………………………………………. 
(miejscowość i data) 

                    

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W OKRESIE EPIDEMII 
 

 

  Do Dyrektora 

 Szkoły Podstawowej  

 im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego  

 w Goli 

 

 

Zgłaszam moje dziecko 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

od dnia ……………….………..…….. do oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli na zajęcia 

opiekuńcze w godzinach: 7:30 – 12:30. 

 

……..……………………………………… 

                                                                                                                                                    (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

1. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka 
 

……………………………………...……………..…………..………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

termometrem bezdotykowym przed wejściem do szkoły, oraz  w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych. 

 

……..……………………………………… 

                                                                                                                                                    (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
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2. Oświadczam, że ja oraz moje dziecko: 

 

 W ciągu ostatnich 14 dni  nie podróżowaliśmy do żadnych miejsc o podwyższonym ryzyku 

występowania koronawirusa ( COVID-19)*. 

 Nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z osobami, które przebywały w powyższych obszarach 

w ciągu ostatnich 14 dni. 

 Nie mieliśmy kontaktu z osobami objętymi kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym oraz 

osobami zarażonymi ( COVID-19). 

 Nie mamy objawów występowania wirusa (Uwaga: w trakcie przebywania na terenie przedszkola 

zdrowie dziecka może być ponownie ocenione, a wejście zabronione według oceny dyrekcji 

szkoły). 

 Podczas podróży na spotkanie służbowe, zwłaszcza przez główne węzły transportowe oraz 

samolotach jak i innych środkach transportu publicznego, przestrzegaliśmy wskazówek WHO dla 

podróżnych. 

 ……..……………………………………… 

                                                                                                                                             (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
   

3. Dziecko jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) uprawnione do korzystania w pierwszej kolejności 
z możliwości uczęszczania do oddziału przedszkolnego, przewidzianego dla dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 
          
 

Oświadczam, że ze względu na pracę zawodową, nie mamy możliwości zapewnienia naszemu 
dziecku opieki w domu. 
 

..............……..……………………………………… 
                                                                                                                                                   (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

4. Oświadczam, że jestem świadoma/y  zagrożeń wynikających z  sytuacji epidemicznej i możliwości 
zarażenia COVID-19. 
 

.............……..……………………………………… 
                                                                                                                                                    (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej w moim najbliższym otoczeniu 

............……..……………………………………… 
                                                                                                                                                   (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
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6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

............……..……………………………………… 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

7. W celu ustalenia szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka proszę o podanie 

aktualnych numerów telefonów obojga rodziców/opiekunów prawnych: 

 

matka lub opiekun prawny …………………………………………………………………………………………………………. 

 

ojciec lub drugi opiekun prawny ………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję, że:  
• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego  w Goli , Gola 17, 63-800 

Gostyń;, tel.65 572 30 65., e-mail: szkola@spgola.com.pl, 

• dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa 

odpowiedniej opieki,  

• przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody, 

 • wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,  

• dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,  

• dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,  

• przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano 

przed cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych 

naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 

korzuch@infoic.pl  

 

 

 

……..……………………………………… 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
 

*Lista państw i obszarów na podstawie informacji GIS/ WHO 
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