
P R O Ś B A 
o przygotowanie dziecka 

do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i pełnego udziału w Eucharystii 
w roku szkolnym 2021 / 2022 

 
My niżej podpisani Rodzice dziecka: 
 

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

prosimy o pomoc w przygotowaniu naszego dziecka do przyjęcia Sakramentu Pokuty-Pojednania i pełnego 
udziału w Sakramencie Eucharystii we wspólnocie parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku.  

Pragniemy, aby nasze dziecko, otrzymało od Boga dar szczególnej więzi z Jezusem Eucharystycznym 
oraz dar Miłosierdzia Bożego przekazywany w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oświadczamy,  
że przyjęliśmy do wiadomości zakres obowiązków postawiony naszemu dziecku w związku z jego 
przygotowaniem do I Komunii Świętej w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Zapewniamy,  
że dołożymy wszelkich starań, aby nasze dziecko jak najlepiej przygotowało się na spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym. 
 

………………………………………                  ……………………………………… 
podpis rodziców/ opiekunów 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele 

Katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
administratora, którym jest parafia pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku danych osobowych dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej, którego 
jestem przedstawicielem ustawowym w celu przygotowania i organizacji uroczystości I Komunii Świętej (listy uczestników, wpis do księgi I Komunii Świętej, 
umieszenie wizerunku na pamiątkowym tableau, inne materiały związane z przygotowaniem uroczystości) oraz przetwarzanie moich danych jako rodzica, 
opiekuna tego dziecka w celu ewentualnego kontaktu podczas przygotowania do uroczystości I Komunii Świętej. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.     

 
………………………………………                  ……………………………………… 

podpis rodziców/ opiekunów 
 

Oświadczamy, że dziecko będzie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w parafii bł. Doroty z Mątew tylko w wypadku, gdy:  
• nie będzie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19,  
• nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie będzie przebywa na kwarantannie,  
• nikt z członków najbliższej rodziny nie przejawia widocznych oznak choroby,  
• stan zdrowia dziecka jest dobry,  
• syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe  
Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie dziecka i rodziny oraz zdaję sobie sprawę, że:  

• Mimo wprowadzonych na miejscu spotkań obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie spotkań może dojść  
do zakażenia COVID-19.  

• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast odizolowane od innych uczestników, a rodzic jest 
zobowiązany odebrać natychmiast dziecko z miejsca spotkań.  

Oświadczamy, że:  
• Zobowiązujemy się do natychmiastowego odebrania telefonu, który przekazujemy do szybkiego kontaktu w sprawie mojego dziecka.  
• Wyrażamy zgodę pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem podczas spotkań, jeżeli zaistnieje taka konieczność.  
• Dziecko nie jest/jest uczulone na wszelkie środki dezynfekcji.  
• Rozumiemy, że poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie narażenie osób drugich na zakażenie COVID-19 oraz umyślne i świadome 

rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb.  

 
………………………………………                  ……………………………………… 

podpis rodziców/ opiekunów 


