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Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie przedłożenia przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym
w związku ze stanem epidemii ubiegających się o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4
czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567).
3. Wytycznych GIS, MZ I MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 30 kwietnia

Wprowadza się obowiązek dostarczenia przez ubiegających się o przyjęcie dziecka na dyżur
wakacyjny w Przedszkolu rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgłoszonych na dyżur
wakacyjny do dostarczenia w/w dokumentu w terminie do 25.06.2020r.
§ 3.

Niedostarczenie dokumentów określonych w § 1 w wyznaczonym i wskazanym w § 3 terminie
skutkować będzie odmową przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
1.
Oświadczamy, że nasze dziecko................................................................................ Jest
zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu
COVID-19.
2.
Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w
okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług
Przedszkola nr 4 w Suwałkach w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.
3.
Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki oraz
w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.
4.
W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych
zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
5.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych bezzwłocznie
odbierzemy dziecko z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy
dostępni pod nr tel. do m atki................................i tel. do ojca...............................................
6.
Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie
mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
•
mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia
COVID- 19
•
w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że nasza rodzina, jak i najbliższe
otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
•
w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili
na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
•
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej
pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie
zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;
• Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.
Oświadczamy, że w sytuacji zarażenia się naszego dziecka na terenie placówki nie
będziemy wnosić skarg czy zażaleń do dyrektora będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego występującego obecnie w naszym kraju.

Czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna
Na podstawie 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), zwanego dalej RODO uprzejmie
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 4 z Oddziałem
Integracyjnym w Suwałkach, 16 - 400 Suwałki, ul. Skłodowskiej 7, tel. 87 567 80 94,
e - mail: dyrektor@p4.suwalki.eu
2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
Inspektorem
Ochrony
Danych, dostępnym
pod
adresem
e
mail:
pm ic hal ski@cuw. suwałki ,eu

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, w tym epidemicznego, na terenie placówki w okresie pandemii
COVID - 19, w celu ochrony Państwa oraz Państwa dzieci żywotnych interesów ( art.
6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art 9 ust. 2 lit. b) i lit. C) RODO ), w celu wykonania
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art 9 ust. 2 lit. b) RODO )
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
6. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach ul. Skłodowskiej 7
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie
jest obowiązkowe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

