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………………………………………………..Brześć Kujawski, dnia………………… 
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów 

 

……………………………………………………… 
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

……………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………………………………… 
tel. kontaktowy rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓWDZIECKA,  

KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 
 
 

 

1. Deklaruję w okresie pandemii COVID-19 czas pobytu dziecka w szkole na zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych ( proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy czas pobytu dziecka): 
 

od godz.8.00 do godz. 12.00–w tym przywóz i odwóz autobusem szkolnym, 

 

w przypadku rodziców pracujących od godz. ……..…….do godz.   ……………… 

 

i zobowiązuję się do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania indywidualnie 

dziecka.  

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji),  procedury 

funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 

3. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły i pomiar 

temperatury w trakcie trwania opieki. 

 

4. Wyrażam potrzebę / nie wyrażam potrzeby* noszenia maseczki na terenie szkoły przez moje dziecko. 

 

5. Oświadczam, iż ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy 

objęci kwarantanną i każdy z domowników jest zdrowy. 
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6. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 24 godzin jak i w czasie przybycia do szkoły moje dziecko jest zdrowe, nie 

ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, ani nie wystąpiły u niego żadne inne niepojące objawy 

chorobowe. 

 

7. Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka a w przypadku  

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania do 

szkoły.  

 

8. Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak mam 

świadomość, że nie zniweluje to zagrożenia w całości i na własną odpowiedzialność posyłam dziecko do 

szkoły.  

 

9. Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem świadoma/y 

możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci 

COVID-19. 

 

10. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie osoby 

przebywające na terenie szkoły, jak również ich rodziny. 

 

11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonów od opiekunów ze szkoły oraz odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły. 

 

13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 

COVID-19. 

 

 

 

Brześć Kujawski, dn. ………………… 

……………………………………………. 
podpis rodziców/ opiekunów prawnych 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu 

Kujawskim, Królewska 21, 87-880 Brześd Kujawskim, tel. 54 252 1526, email:sp1@brzesckujawski.pl, reprezentowana 

przez Dyrektora Szkoły. 

1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), można się skontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych tel. 54 234 51 78 , 

mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl . 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID 19 .  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z 

Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 

instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej z późniejszymi z. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostad: uprawnione podmioty i organy publiczne wymienione w 

ustawach (w tym np. służby medyczne w zakresie ratowania życia/zdrowia dziecka). 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

6. Pomiar temperatury ciała nie będzie nigdzie utrwalany/zapisywany. O podwyższonej temperaturze ciała dziecka 

rodzic będzie informowany na bieżąco.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, 

przy  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu 

prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

8. Z powyższych praw można skorzystad Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, Królewska 21, 87-880 Brześd 

Kujawski, lub mailowo:dane.osobowe@brzesckujawski.pl.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  
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