
        Załącznik nr 2 

Wewnętrznej procedury                                                       

bezpieczeństwa obowiązującej na 

terenie     Szkoły Podstawowej                                      

„Naukowa Wyspa” w Koszęcinie 

w trakcie pandemii                                

koronawirusa COVID-19 

 

 

Nazwisko i imię matki, opiekunki dziecka                                                          (data i miejsce) 

..................................................                          ……………………………. 

Nazwisko i imię ojca, opiekuna dziecka 

………………………………. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

W związku z umożliwieniem otwarcia od 25 maja 2020 r. klas I-III Szkół 

Podstawowych w celu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych 

i wyrównawczych przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia oświadczamy, iż nasze dziecko .............................................................. 

(imię i nazwisko ucznia) będzie uczęszczać na zajęcia w szkole. 

Jednocześnie akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania szczegółowych 

wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego        

i Ministerstwo Edukacji Narodowej o następującym brzmieniu: 

 

- aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi i nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia; 

- po wejściu uczeń ma obowiązek umyć ręce 

- zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły; 

- wprowadza się zakaz przynoszenia przyborów oraz książek do szkoły oraz rezygnację           

z mycia zębów w szkole; 

- jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać innych uczniów 

nie zostanie wpuszczony do placówki, a rodzic zostanie poproszony o zabranie ucznia do 

domu i skontaktowanie się z lekarzem; 

- nie posyłaj ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                   

w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza; 

- regularnie przypominaj uczniowi o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie; 



- zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy – w zgięciu łokcia – podczas kichania 

czy kasłania. 

Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy świadomi czynników ryzyka COVID-19 

zarówno u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i innych domowników oraz ponosimy 

pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak        

i dowożeniem ucznia do szkoły. 

 

 

Numer kontaktowy matki …………………………………. 

 

Numer kontaktowy ojca …………………………………… 

 

 

 

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

 (Data, podpis rodzica)           (Data, podpis rodzica) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W trybie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1  

z dnia 4 maja 2016r. zwanego w treści RODO, Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”  

informuje: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie przy ul. Leśnej 2, 

2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą korespondencji e-mail: 

szkola@naukowawyspa.pl 

3. Dane osobowe dzieci, rodziców/opiekunów prawnych przetwarza się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, 

przez okres pobytu ucznia w szkole, a następnie trwale niszczone. 

5. Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym i wewnętrznym związanym z 

prowadzeniem Szkoły Podstawowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych, w tym m.in. kuratorium oświaty, urząd gminy (art. 6 RODO). 

6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7.Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego            

w zgodności z art. 77 RODO. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również           

w formie profilowania. 

mailto:szkola@naukowawyspa.pl

