Załącznik nr 2
Do procedury bezpiecznego
pobytu dziecka w przedszkolu/szkole
w okresie trwania epidemii covid - 19

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………………

Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………………

I.. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na COVID-19,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

II. Oświadczenie o pobycie ucznia w przedszkolu/szkole
Oświadczam, że zgadzając się na pobyt dziecka w przedszkolu/ szkole działającej w czasie stanu
pandemii COVID-19

jestem świadomy/świadoma

istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 dziecku, rodzicom/opiekunom
prawnym, innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń.

III. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola/ szkoły (zaznacz właściwe)
Oświadczam, że będę osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko do/ z przedszkola/ szkoły we
wskazanych godzinach

Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielnie uczęszczało do szkoły z zachowaniem rygoru
bezpieczeństwa epidemiologicznego
IV. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie placówki w
okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z uczniem chorym
w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
V. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego
dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki.

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych,
w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu k

Administratorem zebranych danych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Kozarzewskiego w
Nysie. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod.nsp.nysa@o2.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
W sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób
przebywających w placówce.
Dane kontaktowe przetwarzane są w celu sprawnego i natychmiastowego kontaktu z
rodzicem/opiekunem prawnym w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub niepokojących objawów u
dziecka na podstawie ochrony żywotnych interesów dziecka oraz innych osób przebywających w
placówce.
Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi
inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania,
ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do
tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do
państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi
bezpieczne warunki pracy przedszkola.

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna

