
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.05.2020 r.  

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 w Przedszkolu nr 3 w Działdowie 

 

Nazwisko dziecka Imię dziecka Drugie imię dziecka 

 

 

  

Grupa, do której uczęszcza   

 

Imię i nazwisko rodziców 

 

ojciec matka 

 

 

 

Kontakt telefoniczny z rodzicami 

(opiekunami) 

  

 

Terminy pobytu dziecka w przedszkolu:  

Miesiąc od dnia do dnia Ilość dni roboczych                    

w miesiącu,  w którym 

dziecko będzie uczęszczało 

do przedszkola 

Maj/ czerwiec 25.05.2020 29.05.2020  

01.06.2020 05.06.2020  

08.06.2020 12.06.2020  

15.06.2020 19.06.2020  

22.06.2020 26.06.2020  

 29.06.2020 30.06.2020  

 

Oświadczam, że w dniu składania wniosku jestem osobą pracującą: 

Matka:…………………………………………………………………………………………………… 

Podać miejsce pracy 

 

Ojciec:…………………………………………………………………………………………………… 

Podać miejsce pracy 

 

Przedszkole nr 3, ul. Sportowa 4, 13-200 Działdowo informuje: 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 220r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art..8 a ust 

5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 332, 374 i 567) 

informujemy, że: 

1. Jedna grupa dzieci przebywać będzie w tej samej sali, z tymi samymi opiekunami. 

2. W grupie może przebywać nie więcej niż 12 dzieci. 

3. Z sali, w której przebywać będą dzieci zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

4. Zabawki, przybory szkolne  będą na bieżąco dezynfekowane ( po każdym użyciu przez dziecko). 

5. Dzieci nie powinny przynosić do placówki własnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Sale będą wietrzone co godzinę. 

7. Zajęcia w przedszkolu organizowane są w taki sposób, aby grupy nie miały kontaktu ze sobą ani w placówce. 

8. Opiekunowie dołożą wszelkich starań, aby zachowa pomiędzy sobą dystans min. 1,5 

9. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie będzie kontaktował się z dziećmi oraz personelem opiekuńczym. 

10. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu społecznego zarówno w odniesieniu             

do pracowników jednostki, jak i innych dzieci. 

11. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać tylko w przestrzeni wspólnej jednostki, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem         

na 15m2 

12. Do placówki dzieci przyprowadzane są tylko przez osoby  zdrowe. 

13. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, ……………………………………………………… niżej podpisany wyrażam zgodę na kontrolowanie  

                           (imię i nazwisko) 

 

Temperatury ciała mojego dziecka ………………………………………………………………………….  

                                                                                               (imię i nazwisko) 

 

oraz dokumentowanie  wyników pomiaru. 

       …………………………………… 

                          (data i podpis)   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych 

osobowych w Przedszkole nr 3 w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole nr 3 w Działdowie, które reprezentuje Dyrektor Przedszkola,       

tel. 23 697 45 35, adres: ul. Sportowa 4, 13-200 Działdowo, e-mail: dz_woprzedszkole3@wp.pl 

2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Przedszkola nr 3  w Działdowie, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane: na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 220r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, wydane na podstawie art..8 a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 332, 374 i 567) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid19. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia stanu epidemiologicznego.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie placówki, na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


