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Imię i nazwisko dziecka 

............................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) 

............................................................................................................... 
Numery telefonu do kontaktu /minimum dwa/

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 dot. stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania

 w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

Oświadczam,  że  moja  córka/mój  syn  ........................…………………………….………………....................  nie  miał
kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID -19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 
Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura,  katar,  kaszel,  biegunka,  duszności,  wysypka,  bóle mięśni,  ból  gardła,  utrata  smaku czy
węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i
nie przyprowadzać chorego dziecka do szkoły. 

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

Oświadczam,  iż  jestem świadom/świadoma pełnej  odpowiedzialności  za  dobrowolne  posłanie  dziecka  do
Szkoły Podstawowej nr 4  im .I Dywizji Piechoty w Giżycku w aktualnej sytuacji epidemicznej oraz  znane mi jest ryzyko
na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
środków ochronnych. 

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

Zapoznałam/em się z informacjami udostępnianymi przez Dyrektora szkoły, w tym z informacjami na temat
zakażenia  COVID-19,  najważniejszymi  numerami  telefonów  wywieszonymi  na  terenie  placówki  dostępnymi  dla
Rodziców. 
Zostałam/em  poinformowana/y,  iż  zgodnie  z  wytycznymi  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego  dziecko  nie  będzie
wychodziło na spacery podczas pobytu w szkole. 

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

Zobowiązuję  się  do przestrzegania  obowiązujących  w szkole  procedur  związanych  z  reżimem sanitarnym.
Zobowiązuję się, że moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.
W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego
odbierania  telefonu  od  nauczycieli,  odbierania  dziecka  w  trybie  natychmiastowym  z  wyznaczonego  w  szkole
pomieszczenie do izolacji.  Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty
kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19. 

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica)

Wyrażam  zgodę  na  dokonywanie  przez  pracownika  szkoły  pomiaru  temperatury  u  mojego  dziecka  z
wykorzystaniem  termometru  bezdotykowego.  Wyrażam  zgodę  na  przekazywanie  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Giżycku danych osobowych w przypadku COVID-19. 

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica

Wyrażam  zgodę  na  samodzielny  powrót  dziecka  ze  szkoły  do  domu.  Biorę  pełną  odpowiedzialność  za
zabezpieczenie dziecka zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe) na
czas jego samodzielnego powrotu do domu.

…………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica)



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 się, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku z
siedzibą przy ul. 3-go Maja 21, 11-500 w Giżycku, reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

2. Zgodność  przetwarzania  danych  z  przepisami  prawa  nadzoruje  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,
Tomasz Skibiński, sp4gizycko@iod.mobi.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora co do zasady w celu realizacji  zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a, b, c RODO. 

4. Administrator  może  przekazać/powierzyć  Państwa  dane  innym  podmiotom.  Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. jednostki administracyjne, organy ścigania, wymiar
sprawiedliwości)  lub  właściwie  skonstruowane,  zapewniające  bezpieczeństwo danych umowy powierzenia
zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody.
7. Osoba,  której  dane  są  przetwarzane  w  granicach  określonych  w  RODO  ma  prawo  do  żądania  od

administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  a  także  przenoszenia  danych  oraz
wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego  przestrzeganie  przepisów  ochrony  danych  osobowych,  a  w
przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody
w  dowolnym  momencie,  co  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. W zależności  od  czynności  przetwarzania,  której  poddawane są  Państwa dane osobowe,  podanie  danych
osobowych  może  być  wymagane  przepisami  prawa,  niezbędne  do  realizacji  obowiązku  szkolnego  lub
dobrowolne.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  
profilowaniu.


