
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 

WÓJTA GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w stanie epidemii na terenie Gminy Dobroszyce 

Na podstawie art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.) oraz § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. 1.   Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19.  

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków, wskazanych w ust. 1 jest złożenie przez rodzica (opiekuna 

prawnego) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w drugiej kolejności 

przyjmowane są dzieci rodzica (opiekuna prawnego), na podstawie złożonego zaświadczenia pracodawcy 

o konieczności powrotu do pracy lub dzieci, których oboje rodzice pracują. 

4. Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w trzeciej kolejności 

przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej 

z oddziałami przedszkolnymi podjętej w oparciu o sytuację rodzinną dziecka. 

5. Do przyprowadzania i odbierania dziecka uprawniony jest wyłącznie rodzic (opiekun prawny). 

6. Rodzic (opiekun prawny) przed pozostawieniem dziecka w placówce, zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się dyrektora przedszkola i dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi do stosowania 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. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2020 

Wójta Gminy Dobroszyce 

z dnia 20 maja 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, …………………………………………………………... 

  imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

będący rodzicem (opiekunem prawnym) ……………………………………. 

      imię i nazwisko dziecka 

oświadczam, że*: 

᠆ jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, 

᠆ jestem pracownikiem służb mundurowych, 

᠆ jestem pracownikiem handlu, 

᠆ jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

……………………………………….. 

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

*podkreślić właściwe
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2020 

Wójta Gminy Dobroszyce 

z dnia 20 maja 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, …………………………………………………………... 

 imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), nr telefonu 

będący rodzicem (opiekunem prawnym) ……………………………………. 

      imię i nazwisko dziecka 

Oświadczam, że 

᠆ wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, 

᠆ moje dziecko jest zdrowe, nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej, 

᠆ w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

᠆ jestem świadoma/y ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej 

powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie, 

᠆ zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w okresie epidemii, 

᠆ podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Ponadto, przyjmuje do wiadomości: 

᠆ na podstawie 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 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) przedszkole/oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej jest administratorem danych osobowych, oraz zapoznała/em się z klauzulą informacyjną, 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

……………………………………….. 

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2020 

Wójta Gminy Dobroszyce 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Zgoda – Pomiar temperatury 

Oświadczam, że wyrażam zgodę pomiar temperatury mojego dziecka 

…………………………………..………………… (imię i nazwisko) uczęszczającego do przedszkola 

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusowi. 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 

osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ……………………………………. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować 

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 

b) Art. 9 ust. 2 lit. c  RODO w celach ochrony żywotnych interesów osoby które dane dotyczą 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do 24h. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje 

niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę 

względem ucznia. 


