
Lutynia, dnia ………….......... 2020 r.  

Dane Rodzica/Opiekuna: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. Adres ………………………………………………………………………. 

Nr telefonów:  Mama - ……………………………………………………………. Tata - ……………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………… Grupa - ……………………………………………….. 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (imię nazwisko, nr dowodu osobistego): 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU PUBLICZNYM W LUTYNI 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 

2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 
1. Podpisanie niniejszego oświadczenia oznacza akceptację załącznika nr 1 do Zarządzenia nr10/2019/20 Dyrektora Żłobka 
w Lutyni w sprawie obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
 
2.  Oświadczam, iż nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Dyrektora żłobka w Lutyni oraz pracowników Żłobka Publicznego  w 
Lutyni, w sytuacji zarażenia mojego  dziecka wirusem COVID-19.                                                                                              

3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka przez pracownika Żłobka w Lutyni.   

4. Zobowiązuję się do poinformowania Intendenta Przedszkola Publicznego w Lutyni o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8.00 
danego dnia, mailowo lub telefonicznie. Jestem świadomy/a poniesienia kosztów za pobyt i wyżywienie dziecka naliczanych zgodnie z 
godzinami otwarcia placówki w przypadku niezgłoszenia jego nieobecności w/w terminie.  

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki  w przypadku zarażenia się wirusem lub kontaktu z osobą 
zarażoną,  bądź przebywającej na kwarantannie. 

6. Zobowiązuję się do przyprowadzania do żłobka  wyłącznie dziecka zdrowego. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem /łam się z treścią  Statutu Żłobka Publicznego w Lutyni   oraz  z treścią Regulaminu Żłobka  i zobowiązuję się do  przestrzegania  
jego postanowień. 

2. W przypadku zalegania z   opłatami przyjmuję do wiadomości, że dyrektor żłobka zaległe opłaty będzie egzekwował zgodnie z zap isem w 
Statucie  . 

3. Zapoznałem/łam z treścią Regulaminu „Punktualny Przedszkolak” i  zobowiązuję się do  przestrzegania  jego postanowień 
4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody   ( właściwe podkreślić) 

 na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej żłobka. 

6. Deklaruję  pobyt mojego dziecka w godzinach: 

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

  oraz  korzystanie  z posiłków  zgodnie z deklarowanym czasem pobytu  dziecka w żłobku tj.: 

  śniadanie +obiad+ podwieczorek ( właściwe podkreślić) 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Lutyni ul. Polna 1b, 
55-330 Lutynia. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: ji.rodo@wp.pl.Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
związanych z rekrutacją dziecka do placówki znajdziesz na stronie www.zsp-lutynia.pl  lub w biurze podawczym placówki.         

                       

________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (podpis – imię i nazwisko rodzica bądź innego opiekuna prawnego) 

http://www.zsp-lutynia.pl/


 

 

 

 


