
              POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

                                Szanowni  Rodzice ! 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. i związany z nimi 

reżim sanitarny  uniemożliwia  nam przyjecie wszystkich dzieci do przedszkola. Dlatego  

w pierwszym etapie uruchamiania placówki, nie będziemy przyjmować dzieci rodziców 

niepracujących lub pracujących zdalnie. 

W celu rozpoznania zapotrzebowania na zorganizowanie opieki  w nowym reżimie 
sanitarnym, prosimy Państwa  o deklarowanie woli przyprowadzenia dzieci do 
przedszkola. 
Pragnę zwrócić uwagę, że decyzja o uruchomieniu przedszkoli ma za 
zadanie wesprzeć rodziców, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić 
dziecku opieki co zostało określone w wytycznych MEN. Prosimy  
o deklarowanie woli przyprowadzania dziecka do przedszkola 
wyłącznie w sytuacjach koniecznych, tj. ściśle  związanych  
z wykonywaną pracą rodzica i brakiem jakiejkolwiek innej możliwości 
zapewnienia dziecku opieki.  

W rozmowach telefonicznych pytacie Państwo jak będzie wyglądała organizacja pracy 
naszego przedszkola po otwarciu w nowej rzeczywistości?  

Aby, dostosować przedszkole do wytycznych GIS musimy wprowadzić wiele zmian.  
Inaczej będzie wyglądało przyprowadzanie dziecka  i rozstanie z nim, a także 
odbieranie go z przedszkola. Ze względu na wytyczne GIS i ograniczenia budynku, 
zmniejszona zostanie liczba grup w przedszkolu oraz liczba dzieci w grupie. Na chwile 
obecną planujemy otwarcie jednego oddziału 12 osobowego ponieważ 
możliwości kadrowe nie pozwalają na przyjecie większej ilości dzieci.  Dziecko po 
powrocie do przedszkola, może  przebywać w innej sali,  być może nie 
spotka w grupie swoich kolegów, a opiekować się nim będzie inna niż 
dotychczas Pani,  nie będzie też mogło przynieść do placówki swojej 
ukochanej zabawki. Zarówno dla Państwa, dzieci i nas samych jest to nowa  
i trudna rzeczywistość. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by  pobyt 
dziecka był bezpieczny, a  dzieci możliwie jak najmniej odczuły  te konieczne zmiany.   

Proszę o rozważne przemyślenie decyzji o przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, 
mając na uwadze wytyczne GIS i sytuację epidemiczną na Śląsku, oraz świadomość,   
że mimo naszych najlepszych starań, podjęcia wszelkich możliwych środków 
ostrożności, nie jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyka ewentualnego zakażenia 
COVID -19.  

 

W razie wątpliwości proszę pytać, najlepiej telefonicznie.  

Oczekuję na Państwa telefon pod numerem (32) 271-11-78)  

lub e-mail: dyrektor@p7.zabrze.pl.  

mailto:sekretariat@p23.zabrze.pl.%C2%A0


 

 

Do środy 03.06.2020 do godz.12.00  proszę o informację: czy deklarujecie 
Państwo konieczność opieki dla Waszego dziecka w przedszkolu od dnia 
07.06.2020r. (deklaracja w załączniku ), wówczas otrzymacie państwo na 
maila stosowne oświadczenia i  obowiązujące procedury  

Wypełnioną deklaracje wydrukujemy i damy Państwu do podpisania  
w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola. 

Proszę nie traktować tej wiadomości jako informacji ostatecznie potwierdzającej otwarcie 

przedszkola i przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze!!!  O dalszych decyzjach będą Państwo 

na bieżąco informowani. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej 

województwa śląskiego.  

 

Pozdrawiam serdecznie dzieci i Rodziców 

Mariola Krinke  – dyrektor  

  

 

Pliki do pobrania 

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-

inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/ 

 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-

oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-

wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf 

 Stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego  z Gliwic  z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie 

sugestii wstrzymania się z otwarciem placówek przedszkolnych,   

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 7 W ZABRZU  

 

w okresie pandemii  wirusa SARS - COVID 19 

opracowany na podstawie wytycznych MEN z dnia 30 kwietnia.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 

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. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sani tarnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

 

Deklaruje, że moje dziecko ……………………………………….………………….………………………….…     

                                                    

                                                                                                       (imię i nazwisko) 

będzie przebywało  w placówce: 

od godz. .................... do godz. ..............……  

będzie korzystało z posiłków:      

śniadanie*,   obiad*,    podwieczorek*  

* niepotrzebne skreślić 

W celu szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicem podaję aktualne  numery telefonu: 

…………………………….…. - MAMA 

……………………………….. – TATA 

………………………………… - inny numer kontaktowy 

1. Samotnie wychowujący rodzic pracuje i nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 

dzieckiem w domu.       
 

 

                       tak                                                                nie 
 

 

 

2. Oświadczam, że obydwoje rodzice pracują i nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką 
nad dzieckiem w domu.       

 

                       tak                                                                nie 

 

 



3. Oświadczam, że co najmniej jeden rodzic dziecka  jest (właściwe należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

- pracownikiem systemu ochrony zdrowia       

- służb mundurowych 

- pracowników handlu,  

- pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych 

- pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem., przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19                                                            
 

 

 

Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, oświadczamy, że wszystkie 

zaznaczone dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

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

Podpis Matki/opiekuna prawnego 

 

……………………………………………….. 

Podpis Ojca/opiekuna prawnego 

 
 

 

 
 

 

 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 

3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); 

zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: 

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]  

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 7w Zabrzu, ul. Wolności 215a, 41-800 Zabrze. 

[INSPEKTOR OCHRONY DANYCH] 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Kingi Seweryn, z którym może się Pani/Pan skontaktować w  sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: kinga@informatics.jaworzno.pl 

2) pod numerem telefonu: 662 426 034 

 [PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w związku z:  

1) organizacji pracy przedszkola okresie trwania epidemii wirusa SARS - COVID 19, w tym kryteriów pierwszeństwa przyjęcia dziecka’  
2) identyfikacją osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;  
3) wykonywaniem czynności zgodnie z udzieloną zgodą;  
4) innymi celami, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.  

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest : 

1) art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kw ietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

2) art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) i wytycznymi GIS;  

3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;  

4) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia dotyczącej Pani/Pana lub Pan i/Pana dziecka sprawy. 

[ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH] 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem : 

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:natalia.bugajska@informatics.jaworzno.pl


2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, 

prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych,  

a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana dziecka. 

[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego  zostały zebrane 

lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.  

[PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH] 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych. 

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych 

uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

[PRAWO SPRZECIWU] 

Pan/Pani może złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu.  

[PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY] 

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zg ody 

w dowolnym momencie. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka do momentu jej wycofania. 

[PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO] 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

[INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być 

niezbędne dla określonego celu.  

2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować 

brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.  

4.  Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać 

się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.  

[ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE] 

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO informujemy, że:  

[KATEGORIE DANYCH] 

W zakresie pozyskanych danych będziemy przetwarzać jedynie kategorie Pani/Pana danych  ujęte w deklaracji osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna 

prawnego do obioru dziecka, którymi są: dane identyfikacyjne  (imię i nazwisko), 

 nr telefonu, stopień pokrewieństwa. Kategorie danych będą zbierane  kierując się zasadą adekwatności do celu ich pozyskania i wynikać będą przede  

wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.  

[ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH] 

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od rodziców/opiekunów prawnych dziecka składających deklarację osób upoważnionych do od bioru dziecka.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


