
 

Oświadczenia dla rodziców, którzy decydują się na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze 

od 25.05.2020 r. w szkole 

(wypełnia każdy rodzic osobno) 
 

…………………………………………………………………… / ………………………… 
     Imię i nazwisko dziecka                                                                         Klasa  

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam…………………………………………………………………..  , 

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna/ 

 

że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:  

 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

 nie przebywał w transmisji koronowirusa 

 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie 

koronawirusem oraz że: 

 u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

 

 

                                                                          ……………………………   

                                                                                 data i podpis rodzica 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam………………………………………………………. ……………. 

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna/ 

 

 

jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Szkoły 

Podstawowej w Bieńkówce, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa  

i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia 

powikłań choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także 

przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

                                                                                                               

                                                                                                                

…………………………   

                                                                                            data i podpis rodzica 

 



Oświadczenie 

 

 

Oświadczam  …………………………………………………………………………………  , 

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna/ 

 

że zapoznałam/em się z:  

• „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19”,  

• „Procedurą pobytu dziecka w szkole w okresie pandemii koronawirusa COVID-

19”  

• „Zasadami funkcjonowania w Szkole Podstawowej w Bieńkówce 

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-19” 

• Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia  w związku z otwarciem szkół. 

 

i będę stosować się do w/w procedur oraz wytycznych, a także będę na bieżąco śledzić 

informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat 

rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 

koronawirusem.   

 

                                                                                                        …………………………   

                                                                                                       data i podpis rodzica 

 

 KLAUZULA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że, 

administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą 34-212 Bieńkówka 398 reprezentowaną 

przez dyrektor Jolantę Szczerba. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Dane o temperaturze ciała dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed 

rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) i art. 8a ust. 8 ustawy 

z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.). 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym 

pracownicy szkoły, służb sanitarnych i ochrony zdrowia. 

Wyniki pomiarów temperatur nie będą odnotowywane lub gromadzone przez administratora chyba, że zachodzić 

będzie konieczność ich przekazania służbom sanitarnym w przypadku manifestowania przez dziecko objawów 

chorobowych. 

Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje żądanie dostępu do danych dziecka, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pomiar 

temperatury wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a ich uniemożliwienie prowadzić może do 

ograniczenia pobytu dziecka w  szkole. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w szkole, na stronie 

internetowej administratora i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

...................................................... 

                                               Zapoznałam/em się                                    data i podpis rodzica 


