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WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA  DZIECKA  

DO  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „MIŚ”  W SZCZECINKU W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………. 

 

1. Deklaruję potrzebę opieki dla mojego dziecka od dnia…………………………………………... 

 

2. Dziecko będzie przebywać w godzinach od………………. do…………………. 

Rodzic zobowiązany jest przedstawić rzeczywiste godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z prawdziwą potrzebą opieki. 

Zadeklarowanych godzin nie można zmieniać ani ich przekraczać. 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc ( przy założeniu minimalnej powierzchni 4 

m2 na jedną osobę), ustala się kolejność przyjęć w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki 

organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu* 

  

W tym jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:   

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

  

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 1.…………..………………………………      2. ….………………………………………. 
     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  „MIŚ” 

B. Kawczyńska, M. Wiórek S.C. 

ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek  

  tel. 94/374-32-31   

 

NIP: 673-184-79-78    REGON: 321287480    SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 14 1090 1711 0000 0001 4027 8316 



2 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Miś” B. Kawczyńska M.Wiórek s.c. w 

Szczecinku 

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w reżimie 

sanitarnym zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

Podstawa przetwarzania danych osobowych:  

- Rozporządzenie 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 (poz. 780), 

- Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 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 Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

-Dane będą przechowywane przez okres przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii wirusa COVID 

– 19, a następnie zostaną usunięte.  

 

 

 


