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ZAŁACZNIK NR 2 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZĘSZCZANIA DZIECKA  

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 36 W KRAKOWIE  

W CZASIE EPIDEMI COVID191 

 

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

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc (liczba dzieci 

w grupie – do 12, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2), ustala się kolejność 

przyjęć w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE 

Przynajmniej jeden z rodziców wykonuję pracę:   

1. W systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19:  

miejsce zatrudnienia…………………………………………… 

  

2. W służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19:  

miejsce zatrudnienia………………………………………….… 

  

3. Handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19: 

miejsce zatrudnienia ….............................................................. 

  

4. Oboje rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką 

nad dzieckiem w domu2:  

miejsce zatrudnienia…………………………………………. 

  

 

Deklaruję chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia …………………….. 

W godzinach: ……………………………………………….. 

 

Zapoznałem się i akceptuję Procedurę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w okresie pandemii 

COVID19 w Samorządowym Przedszkolu nr 36 w Krakowie. 

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

1.…………..………………………………            2. ….……………………………………….                                                                           

                                                           
1 Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z związku 

otwarciem przedszkoli z dnia 30.04.2020 r. 
2 Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko. 
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       Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZERWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo! 

 

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe 

Przedszkole nr 36 w Krakowie, ul. Okólna 18 i są one podawane w celu realizacji usług 

świadczonych przez naszą jednostkę. 

 

Informujemy, że: 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 

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 COVID19 

(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 obowiązywania ograniczeń wynikających 

z epidemii wirusa COVID19, a następnie zostaną usunięte.  

 

 

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

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

 


