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Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 4/2020/OWP/NZ 

 

Rumia, dnia………………… 

………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica 

 

…………………………………………..                                             

imię i nazwisko rodzica 

 

WNIOSEK O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM  W ODDZIALE WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7  W RUMI  

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

Składam wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi  

o objęcie opieką mojego dziecka ……………………...…………………… od dnia …………..  

do dnia ………………………………….. w godzinach od ….………… do ………………. .  

Informuję, iż  w okresie wakacji letnich deklaruję, iż dziecko będzie* / nie będzie uczęszczało 

do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi.  

(*Jeśli będzie uczęszczało w okresie wakacji letnich -  od dnia ……………. do dnia 

…………………………… w godzinach od ……………… do ………………). 

Obecnie dziecko uczęszcza do Przedszkola / Oddziału wychowania przedszkolnego przy 

szkole ……………………………………………………………………………………………………. 

Dane osobowe dziecka: 

Imię        Nazwisko 

   

PESEL * 

..……………………………………………………………………… 

*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu                potwierdzającego tożsamość 
Data urodzenia 

    -   -    

rok         miesiąc    dzień 

Adres zamieszkania  

     

ulica         nr domu      nr 

lokalu 

  -        

kod pocztowy    miejscowość     gmina 
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Dane rodziców/ prawnych 

 

Informacja o stanie zdrowia dziecka / występujących alergiach / chorobach przewlekłych / 

dietach – w tym przypadku konieczne zaświadczenie od lekarza lub informacja z obecnego 

przedszkola: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że oboje rodziców (opiekunów prawnych)//samotnie wychowując dziecko1nie mamy/nie 

mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i konieczne jest wykonywanie 

przez nas/przeze mnie pracy bezpośredniej. Potwierdzeniem jest dostarczone zaświadczenie o 

wykonywaniu pracy stacjonarnie w miejscu pracy. 

……………………………… 

podpisy 

rodziców 

Nazwy i miejsca zakładów pracy rodziców: 

……………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………............ 

..........……………………………………………………………………………………………………  

 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 

Dane ojca / prawnego opiekuna kandydata 

imię i nazwisko ………………………………………….. 

adres zamieszkania ……………………………………… 

nr telefonu ……………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej ……………………………... 

……………………………………………………………. 

Dane matki / prawnego opiekuna kandydata 

imię i nazwisko ………………………………………….. 

adres zamieszkania ……………………………………… 

nr telefonu ……………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej ……………………………... 

……………………………………………………………. 
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Oświadczam, że moje dziecko  jest zdrowe i wszyscy nasi domownicy są zdrowi. 

  

   ..…………………………….. 
         podpisy rodziców 

 

Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji. 

 

  ………………..……………… 

podpisy rodziców 

 

Oświadczam, że nie mieliśmy i nasze dziecko nie miało kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 

ani z osobami pozostającymi na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

………………..……………… 

podpisy rodziców 

 

Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – najpóźniej do godziny 8:00,  

a w razie niepokojących objawów bezzwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.  

 

..……………………………          
 podpisy rodziców 

 

 

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku.                       

        .……………………………… 

      podpisy rodziców 

Jestem świadomy ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie trwania 

epidemii koronawirusa i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka.  

………………..……………… 

podpisy rodziców 

Zapoznałem/am się i akceptuję :  
a. Regulamin Oddziałów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. 

Karola Wojtyły w Rumi w czasie zagrożenia  COVID-19. 

b. Procedurę Bezpieczeństwa pobytu dziecka w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi – zgodnie z wytycznymi dla 

przedszkoli, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego. 

c. Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem covid-19. 

d. System opłat przyjęty w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi (60zł miesięcznie Rada Rodziców, 1zł za każdą godzinę 

pobytu dziecka w przedszkolu, 8zł dzienne wyżywienie dziecka) – wpłaty na wskazany numer 

konta. 

………………..……………… 

podpisy rodziców 
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Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby: 

 …………………………….…  legitymującą się dowodem osobistym numer:…………………  

w dniach ……………………………………………………………… 

…………………………….…  legitymującą się dowodem osobistym numer:………………… 

w dniach …………………………………………………………….... 

Numery telefonów niezbędnych do szybkiej komunikacji: 

mama:…………………………………….. tata: ………………………………………. 

 

 
……………….………………………                             ………………………………………. 

Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 1 do wniosku o opiekę nad dzieckiem  w czasie pandemii COVID-19 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, 

ul. Batorego 29  reprezentowana przez Panią Lilianę Król- dyrektora szkoły. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Filc (adres kontaktowy – krygdy@vp.pl). 

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami 

mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane w celu realizacji zadań szkoły, 

przez okres trwania rekrutacji.  

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich 

przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego 

odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także 

Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych. Nie 

przewiduje się profilowania. 

8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do 

usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub 

adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania danych przez administratora. 

9. Administrator informuje rodzica/ opiekuna prawnego o przetwarzaniu danych osobowych 

osobiście, poprzez umieszczenie klauzuli na stronie internetowej szkoły. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji, 

zawartych we wniosku  – moje jako opiekuna prawnego oraz dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym jako kandydata do oddziału przedszkolnego. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 

150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może zażądać dostarczenia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.  

 

 

………………………………………………                                                                                     

 (data, podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych)          
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                                                                                     Załącznik nr 3 do wniosku o opiekę nad dzieckiem  w czasie pandemii COVID-19 

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 

14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 

2 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 

– 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz 

zakrywają usta i nos. 

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami 

prawnymi. 
Art.  54.  Kodeks Wykroczeń  

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w 

miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

Art.  116.  Kodeks Wykroczeń  

§  1.  Kto, wiedząc o tym, że: 

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, 

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę 

lub inną chorobę zakaźną, 

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie 

przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich 

zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych 

przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§  2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku 

spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń 

leczniczych. 

 

Art.  161.  Kodeks Karny 
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§  1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie 

zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10. 

Art.  165.  Kodeks Karny 

§  1.  Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 

rozmiarach: 

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub 

roślinnej, 

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne 

artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym 

warunkom jakości, 

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności 

urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed 

nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia, 

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, 

gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, 

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu 

osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§  4.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu 

osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub 

wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą 

taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. 

2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie 

ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów. 

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 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). 

 
……………………………………………………………………………. 

Podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych 
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INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.  

2 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 

– 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz 

zakrywają usta i nos. 

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami 

prawnymi. 

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

4. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub 

wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą 

taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. 

5. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie 

ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów. 

6. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 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). 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 
Podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych 
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