Załącznik nr 1 – składany w 1. dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego

……………………….................

Wierzchowisko , dn. ……….. 2020 r.

(imię/imiona i nazwisko dziecka )
…………………………………………
(data urodzenia)
…………………………………………
( adres zamieszkania)
Imiona rodziców/opiekunów wraz z podaniem kontaktowych numerów telefonu:
1…………………………………………..

nr tel./e-mail ……………………… ..…………………………..

(imię i nazwisko matki)

2……………………………………………… nr tel./e-mail ……………………… …………………………..
(imię i nazwisko ojca)

Imię i nazwisko osoby, upoważnionej przez rodziców do zabrania dziecka ze szkoły w sytuacji wystąpienia
u niego niepokojących objawów chorobowych, a kontakt z rodzicem jest niemożliwy/utrudniony.
…………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

……………………………………

……………………………………
(podpis osoby upoważnionej )

(nr tel.)

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
1. Oświadczam, że mój syn / moja córka ……………………………………………………....
(imię i nazwisko dziecka)
nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę 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).
2. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym
w zakresie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
4. Na podstawie 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) wyrażam zgodę na dokonywanie
pomiaru temperatury u mojego dziecka.
5. Żadna osoba mieszkająca wspólnie z dzieckiem, sprawująca nad nim opiekę lub osoba upoważniona do odbioru dziecka,
nie miała kontaktu z osobą zakażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
6. W przypadku nagłych zdarzeń w przedszkolu/szkole, zobowiązuję się odebrać dziecko z przedszkola natychmiast po
każdej prośbie opiekuna.
7. Jestem świadoma/świadomy, iż w oddziale przdszkolnym obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek i innych
przedmiotów niebędących własnością przedszkola.
8. Zapoznałem/am się z Wewnętrzną procedurą organizacji pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Wierzchowisku w czasie zagrożenia epidemiologicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19.
9. Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za decyzję posłania mojego dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego oraz jestem świadoma/świadomy ryzyka wystąpienia COVID-19 powstałego w związku z uczęszczaniem
dziecka do ww. jednostek - zarówno u mojego dziecka, jak również u mnie (rodziców lub opiekunów dziecka) oraz innych
domowników.
10. Zobowiązuję się do NIEZWŁOCZNEGO poinformowania dyrektora szkoły, w której mieści się oddział
przedszkolny, o wszelkich zmianach i niepokojących objawach zdrowotnych u dziecka/domowników w związku z
infekcjami oraz wirusem Covid-19.
………………………
(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

