OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Przedszkola Miejskiego Nr 19
na rok szkolny 2021/2022
1. DANE DZIECKA:
Imię i nazwisko dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Pesel
Data i miejsce
urodzenia dziecka
2. ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI:
Imię i nazwisko matki/
Nr tel. kontaktowego
Adres e-mail
opiekunki prawnej

Imię i nazwisko ojca/
opiekuna prawnego

Nr tel. kontaktowego

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

3. OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓ/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
*Właściwe podkreślić

* Oświadczam, że: znam zamieszczone na stronie internetowej przedszkola „Wewnętrzne
procedury bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie w trakcie trwania pandemii
wirusa COVID-19” i zobowiązuję się do ich przestrzegania

TAK /NIE

* Oświadczam, że przyprowadzę do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
( podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła,
utrata smaku czy węchu lub inne nietypowe).

TAK /NIE

* Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.

TAK /NIE

* Oświadczam, że będę przestrzegać zasady osobistego przyprowadzania/ odbierania dziecka
z przedszkola. Jeżeli to będzie niemożliwe upoważnię jedną osobę, którą zapoznam
z obowiązującymi w przedszkolu procedurami bezpieczeństwa.

TAK /NIE

* Oświadczam, że zastosuję się do zasady nie przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów czy zabawek.

TAK /NIE

* Zobowiązuję się do zachowania zalecanego, bezpiecznego dystansu do innych osób podczas
pobytu na terenie przedszkola.

TAK / NIE

* Oświadczam, że zastosuję się do zasady przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny 8:00.
W wyjątkowej sytuacji powiadomię przedszkole.

TAK / NIE
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4. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:
- alergie (wymagane zaświadczenie od lekarza) ………………………………………………………………..................................
..............................................................................................................................................………...............………..
- inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………

5. OŚWIADCZAM ŻE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 DZIECKO BĘDZIE:
a) przebywać w Przedszkolu w godzinach od …………….. do ……………..
b) korzystać z wyżywienia :
- śniadanie, II danie, zupa(3 posiłki)
- śniadanie, II danie(2 posiłki)
(niepotrzebne skreślić)
Poinformuję pisemnie o zmianach godzin pobytu dziecka w przedszkolu, o których mowa w podpunkcie a), a także
o zmianach liczby posiłków o których mowa w podpunkcie b). Zmiana rozliczenia nastąpi od kolejnego m-ca,
w którym przekazano informację.
Zostałem poinformowany, że wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu należy dokonywać
bezpośrednio na rachunek bankowy Przedszkola do 10 każdego miesiąca ( data wpływu środków na rachunek
bankowy) o numerze:

08 1020 3541 0000 5302 0291 6583
W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka, numer grupy. Wpłacamy dokładnie taką kwotę, na jaką
otrzymaliśmy pasek opłat. Nie więcej , nie mniej,
Prosimy o podanie numeru konta bankowego w celu zwrotów ewentualnych nadpłat za pobyt dziecka
w przedszkolu:

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka ………………………………….………….. (imię i nazwisko) w celu realizacji zadań edukacyjnych i związanych
z promocją placówki na stronie internetowej www.pm19.olsztyn.eu oraz materiałach reklamujących Przedszkole
Miejskie nr 19 w Olsztynie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe,
ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek
dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
*niepotrzebnie skreślić
7. OŚWIADCZAM, że wszystkie dane zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą. Zostałem
poinformowany, że w dowolnych momencie mogę je zmienić lub wycofać zgody, o czym zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 19 na piśmie.

………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, ze zm.) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Puszkina 16, 10-295 Olsztyn, NIP
739-30-80-369, tel. (89) 526-59-71.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:
1. budowania pozytywnego wizerunku placówki, prowadzenia strony internetowej i kont w mediach
społecznościowych;
2. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej placówki oraz realizacji statutowych zadań placówki.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora
danych, między innymi doradztwo prawne, wsparcie systemów informatycznych.
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla
osób, których dane dotyczą, w siedzibie placówki.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Dobrowolna zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
1. do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;
2. zgodnie z obowiązującymi w placówce przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji
niearchiwalnej.
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Tomasz Trzciałkowski – inspektor ochrony
danych, https://idpo.pl/kontakt/, kontakt@idpo.pl, +48511793443.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

………………………………………..…………………
Data i czytelny podpis rodziców

3

ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 19 W OLSZTYNIE
RODZICU:
•

Dzieci są przyjmowane do przedszkola do godziny 8:00. W wyjątkowych sytuacjach rodzic wcześniej
powiadomi wychowawcę o spóźnieniu.
•
Jeden Rodzic z dzieckiem może wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola, czyli szatni , przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
•
Rodzicu powinieneś cierpliwie poczekać w przypadku zbyt dużej ilości osób przebywających w szatni,
przestrzegając zasady zachowania odległości 1,5 metra od innych rodziców i dzieci.
•
Zobowiązany jesteś dopilnować dziecka i nie dopuszczać do sytuacji kontaktu czy zabawy przed wejściem do
swojej grupy.
•
Przestrzegaj zasady osobistego przyprowadzania/ odbierania dziecka z przedszkola.
•
Nie przedłużaj pobytu w szatni tak, by inni rodzice mogli bezpiecznie w niej przebywać.
•
Nie należy wchodzić do sali i inicjować rozmowy z pracownikami.
•
Zobowiązany jesteś do wdrażania u dziecka nawyku częstego mycia rąk.
•
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
•
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także
powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
•
Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub z infekcją.
•
Przypilnuj, by dziecko nie zabierało ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególnościami
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały
swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/
pranie/ dezynfekcję zabawki.
•
Do przedszkola są przyprowadzane/odbierane dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe.
•
Jeżeli zauważymy u dziecka objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie
organizmu, katar, bóle brzucha lub inne, niezwłocznie poinformujemy rodzica/opiekuna dziecka.
•
Po otrzymaniu informacji z przedszkola, zobowiązany jesteś do niezwłocznego odebrania dziecka.
•
Do czasu Twojego przybycia, dziecko będzie przebywało w izolacji, pod opieką wyznaczonego pracownika.
•
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie przyprowadzaj
dziecka do przedszkola.
•
Z dyrektorem przedszkola i nauczycielami preferowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny.
•
Wszelkie komunikaty i informacje, które chcesz przekazać dyrektorowi, prześlij drogą mailową do przedszkola
na adres: przedszkole@pm19.olsztyn.eu. Adresy do komunikacji z wychowawcami znajdziesz na stronie
internetowej przedszkola oraz zostaniesz o nich poinformowany przez wychowawców za pomocą aplikacji
Teams.
•
Konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem możliwe są po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem
środków ostrożności (zabezpieczenie maseczką zakrywającą usta i nos, założenie jednorazowych rękawiczek
oraz zachowanie bezpiecznej odległości).
•
Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami postępowania na terenie Przedszkola
Miejskiego Nr 19 w Olsztynie w trakcie pandemii COVID – 19 oraz z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
podczas pandemii koronowirusa COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………..……………………………….………………
Data i czytelny podpis rodziców
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