
Załącznik nr 2   

do zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile 

z dnia 25 sierpnia  2021 r. w sprawie  funkcjonowania   

 Publicznego Przedszkola nr 12 w czasie epidemii 

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  

w związku z posyłaniem dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 12 

w okresie epidemii 

Oświadczam/my, że: 

1. Moja córka/mój syn ………………………………………………………………………………… 
bezpośrednio przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej lub w czasie nieobecności                                  
w przedszkolu, trwającej dłużej, niż 5 dni nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono 
zakażenie się wirusem COVID-19 a żadna z osób zamieszkująca z dzieckiem nie przebywa                             
w izolacji domowej. 

2. Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do przedszkola bez objawów choroby: kataru, kaszlu, 
gorączki, duszności oraz bez żadnych innych niepokojących objawów chorobowych 
charakterystycznych dla COVID-19. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 12 
regulaminów/procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania 
dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu 
w przedszkolu. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej w związku z wirusem COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody˟ na  mierzenie przez przedszkole temperatury mojemu 
dziecku w każdej sytuacji wskazującej na pogorszenie się jego stanu zdrowia. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że mam obowiązek powiadomić  stację sanitarno-epidemiologiczną 
o podejrzeniu  zarażenia mojego dziecka COVID-19. 

7. Znane mi/nam są czynniki ryzyka COVID-19, które mogą wystąpić u dziecka, pomimo 
podejmowanych przez Publiczne Przedszkole Nr 12 szczególnych rozwiązań sanitarnych, 
rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz 
Ministerstwo Edukacji I  Nauki, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                    
i zwalczaniem COVID-19. 
 

8. TELEFON DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI W SPRAWIE ZDROWIA DZIECKA:    
                                                                                      
………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez przedszkole tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 
r. Nr 119, poz. 1). 

 
Przyjąłem/am do wiadomości i wyrażam zgodę 

 
 

Data ……………………………………….                                        ………………………………………………………………………..                                                  
 

˟podkreślić właściwe 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


