
 
…………………………..……………………          …………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka, klasa                                                         godziny pobytu dziecka w szkole 

 
……………………….………………………. 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

 
…………………………..…………………… 
Nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem świadoma/y zagrożenia zachorowania na COVID-19 i obowiązkowej kwarantanny 

wszystkich uczestników opieki świetlicowej wraz z rodzinami. 

2. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury, obowiązujące w szkole w trakcie epidemii COVID-19. 

3. Do szkoły przyprowadzę wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną takich jak np.: katar, kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące objawy 

chorobowe. 

4. W ciągu ostatnich 48 godzin dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy, 

odbywały kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. 

5. Ani ja, ani moi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci 

kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych. 

6. Nie przyprowadzę dziecka do szkoły, jeżeli którykolwiek z domowników zostanie poddany 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych zostanie 

ono odizolowane od innych dzieci i umieszczone w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym 

do izolacji, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, do czasu odbioru. 

8. Zobowiązuję się do bezzwłocznej aktualizacji numeru telefonu (w przypadku jego zmiany), 

każdorazowego i natychmiastowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, regularnego 

odbierania wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny oraz niezwłocznego, pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły, z wyznaczonego pomieszczenia do izolacji, w przypadku 

wystąpienia u niego objawów chorobowych. 

9. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników opieki wraz z nauczycielami, pozostałymi pracownikami szkoły i ich rodzinami. 

10. Zastosuję się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania 

dziecka. 

11. O każdorazowej zmianie informacji zawartych w powyższych oświadczeniach natychmiast 

powiadomię Dyrektora Szkoły. 

 

 

………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

Bielsko-Biała, dnia ……………………………….        

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA  



       INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję, że: 

 administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w 

Bielsku-Białej przy ul. Teofila Aleksandra  Lenartowicza 17, telefon 33 816 49 78 , mail szkoły: 

sp20@mzo.bielsko.pldane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu w 

placówce w czasie epidemii Koronawirusa, 

 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie: 

o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych 

identyfikacyjnych, 

o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 

w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnym, w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem 

MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie danych 

dotyczących zdrowia, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania 

jest brak możliwości pobytu dziecka w placówce, 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

 dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 

profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby 

przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl; 

 

 

..………………………………..…………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

            

https://poczta.wp.pl/k/

