Karta informacyjna dziecka rok szkolny 2020/2021
w okresie trwania pandemii COVID -19
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Data, miejsce urodzenia………………………….............................................................................................................
Aktualny adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
.....................................................................................................................................................
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka dziecka: tel. ..........................................................
Ojciec dziecka: tel. …………………………………………
Inne telefony do kontaktu ………………………………………………………………………………….…………………………………..…..
adres email: …………………………………………….…………….... Messenger *……………………..…..………………………………..
Whats app * ………………………………………..
*proszę podać jeśli Państwo chcą – pola nieobowiązkowe

II. Ważne informacje o dziecku (w tym alergie i uczulenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji domowej
c) z osobą przebywającą na kwarantannie
IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę publicznego przedszkola działającego w czasie stanu pandemii
COVID-19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID
19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
V. Zgoda na pomiar temperatury ciała w związku z COVID-19
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli i organów
prowadzących, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez Przedszkole
Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok,
w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV- 2.

VI. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we wskazanych
godzinach lub upoważnimy osoby, na załączonym do karty upoważnieniu.
VII. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i
zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
VIII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Białystok, dnia ....................................................................
…………………….………………………………..……
podpis matki

1.Art. 233 § 1 ustawy z

…………………………………………….……………
podpis ojca

1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze
zmian.) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych
Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku. Administratorem Danych
Osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek w Białymstoku, ul. Bydgoska4, 15-380
Białystok. Kontakt z Inspektorem danych osobowych, e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz
do wnoszenia w ich treść zmian.
.………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

