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do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie epidemii 
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DEKLARACJA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Imię i nazwisko dziecka: ..........................................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego do kontaktu: ......................................................................  

Numer telefonu do kontaktu: .......................................................................................................................  

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany/a i zapoznałem/am się z Regulaminem organizacji pracy w szkole/przedszkolu w czasie 

epidemii na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego regulaminu, przede wszystkim: 

a) Przyprowadzania/posyłania do szkoły/przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała, 

b) Natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły/przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w szkole. 

c) Przekazania wychowawcy numeru telefonu, który umożliwi natychmiastowy kontakt ze mną i pozwoli na 

bezzwłoczne odebranie dziecka ze szkoły/przedszkola w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce  

3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły z użyciem bezdotykowego 

termometru. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła/przedszkole zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i 

dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie: przed wyjściem do szkoły i po przyjściu ze szkoły/przedszkola. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa 

COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

5. Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za posyłanie dziecka do szkoły/przedszkola w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej. Mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19. W przypadku 

wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

6. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się dziecka COVID-19 na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach oraz organu prowadzącego. 

7. Dziecko nie jest/jest *(niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu do celów związanych z 

komunikowaniem. 

 

 

…………..………………….....  …………..………………….....    …………..…………………..... 
   (data, miejscowość)                 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)             (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: szkola@zsprzytkowice.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w 

związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych 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.  

4. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.  

5. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

przeniesienia swoich danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzanie następuje na postawie przepisów prawa  
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8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane. 


