
 
Oświadczenie rodziców 

o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej przez  
Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 

w Kołobrzegu  
 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że od ………………………………………………… 
                           (data)  
w godzinach ……………………………………………………………………………………………. 
 
zachodzi konieczność korzystania z opieki przedszkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową  
Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w przez moje dziecko  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

z powodu *: 
� brak możliwości dalszego  łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 
� pracy w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwie 

produkcyjnym, realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,  
zwalczaniem COVID-19.  

 
W związku z korzystaniem z opieki przedszkolnej w czasie pandemii koronawirusa, zobowiązuję się do 
bezwzględnego przestrzegania zasady nie przyprowadzania do przedszkola dziecka z objawami 
chorobowymi, a także w sytuacji gdy członek rodziny dziecka będzie przebywał w kwarantannie lub  
w izolacji.   
 
Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu wydanych w związku z organizacją opieki 
przedszkolnej w czasie pandemii COVID-19. 

 
 
 
  …………………..                                              ………………………………………………. 
                     data                                                 podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 
 
 
 
*proszę właściwe uzasadnienie podkreślić 
 
 



Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego 
 

Zgodnie z 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), Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest Szkoła 
Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20,  
78-100 Kołobrzeg,  

b) aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej 
szkoły pod adresem www.sp5kg.pl, 

c) dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

d) administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka innym odbiorcom niż te podmioty, które są upoważnione do dostępu do 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

e) dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, 

f) dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka będą przechowywane przez okresy 
określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe 
Archiwum w Koszalinie. 

g) rodzic/opiekun prawny dziecka posiada prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka 
oraz prawo ich sprostowania, a także, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest wyłącznie zgoda rodzica/opiekuna prawnego, prawo do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie,  

h) rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych,  

i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego. 

j) w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące  danych osobowych 
ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że 
nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. 

 

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

Podpis Administratora 
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego Dziecka 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


