
Załącznik nr 1 

 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………. 

(klasa) 

 

Deklaracja rodziców 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w 

zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.) 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko): 

o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej 

na terenie placówki. 

o Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli 

i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża 

na kwarantannę wszystkich uczniów wraz z nauczycielami i dyrekcją jak również ich rodzinami.   

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia do szkoły 

tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do 

budynku szkoły oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w 

trakcie pobytu w szkole. 

o Zostałem poinformowana/y, iż zobowiązuję się przyprowadzać dziecko stosując ochronę osobistą 

(zabezpieczenie ust i nosa - maseczka lub w inny sposób, stosowanie rękawiczek, dezynfekcja rąk). W 

czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, jeżeli zajdzie konieczność oczekiwania, zobowiązuję się 

zachować odległość 1,5m od innych oczekujących dzieci i rodziców. 

o W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z 

wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 

koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

o Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

o Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

Numer telefonu: 

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

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Numer telefonu: 

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

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  



Klauzula informacyjna. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy 

ulicy Planetarnej 13 reprezentowanym przez Dyrektora.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@um-monki.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz obowiązującymi wytycznymi Generalnego Inspektora Sanitarnego w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników na terenie placówki. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu 

Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 

RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania danych 

osobowych, na podstawie art. 16 RODO oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie 

art. 18 RODO. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Wyrażona przez Panią 

/Pana zgoda na pomiar temperatury ciała u dziecka jest dobrowolna, lecz niezbędna do wdrożenia procedur 

obowiązujących w SP nr 1  w Mońkach w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, 

rodziców i pracowników na terenie placówki. 
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