
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA Z KLAS I-III 

 
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 
................................................................................         .................................................... 
              (nazwisko i imię dziecka)                                                                                (klasa) 

 
w dniach od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.  w zajęciach edukacyjnych klas I-III według przekazanego tygodniowego 
planu zajęć. 
 
                                                                              ................................................................................         
                                                                                                                         (data i czytelny podpis rodzica)                                                                                
 

2. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym mojego dziecka  
 
................................................................................         .................................................... 
              (nazwisko i imię dziecka)                                                                                (klasa) 

 
w trakcie pobytu dziecka w szkole, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  
 
                                                                              ................................................................................         
                                                                                                                            (data i czytelny podpis rodzica)                                                                                

 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 
 

1. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, 
a każdy z domowników jest zdrowy.  

2. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich pracowników szkoły, 
dzieci ze szkoły wraz z ich rodzinami.  

3. W czasie przyjścia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie 
wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono 
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.  

5. W przypadku gdyby u mojego dziecka w trakcie pobytu w szkole wystąpiłyby niepokojące objawy chorobowe 
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka w trybie 
natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

6. W celu lepszego kontaktu ze mną, zobowiązuje się do pozostawienia dwóch aktualnych numerów kontaktowych 
(jeden numer prywaty drugi numer np. do pracy lub współmałżonka/opiekuna dziecka w celu lepszego i szybkiego 
kontaktu w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia). 
 

1) ............................................ -........................................................... 
                                                      telefon                                                                        prywatny 

 
2) ........................................... -.............................................................. 

                                        telefon                                                   proszę napisać do kogo np. do pracy, do babci itp. 

 
7. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub niezgłoszenia się po dziecko 

niezwłocznie,  w ciągu 60 minut od rozmowy (w sytuacji kiedy dziecko ma gorączkę powyżej 38oC) zostaną 
powiadomione służby sanitarne i pogotowie ratunkowe.     

8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Szkoły.  
 

9. Moje dziecko będzie …………………………………………………………………………………………………………………  z opieki świetlicowej  
                                                               proszę wpisać: będzie korzystało lub nie będzie korzystało 

w godzinach od ……… do………..  
 

10. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora Szkoły w tym informacjami na temat zakażenia 
COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie Szkoły dostępnymi dla Rodziców.  

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

                                                                                                         (data i czytelny podpis rodzica) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż:  
1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w rogozinie (adres: 
09-442 Rogozino, ul. Mazowiecka 25), z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr: 24 263 77 77, lub drogą mailową na adres: 
sekretariat@sp-rogozino.pl  
2)     Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: ewa.ambroziewicz@vp.pl  
3)     Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły. Pani/Pana dane 
osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane 
na podstawie przesłanki:  
·         art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) - realizacja obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, 
poz. 1148), 
·         art. 9 ust. 2 lit. „g”  RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony 
danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą tj.: w celu 
zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych w związku z art. 155 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe.  
4)     Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być przekazywane następujących odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora tj.: 
·       podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
·       dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego, 
·       firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.  
5)     Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: 
·         do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: zgodnie z art.160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148) do końca 
okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły; przez okres roku - w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły (chyba, że na rozstrzygnięcie 
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem).  
6)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.  
7)     Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 
00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa 
dotyczą.  
8)     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 
 
 


