
……………………………………………………..… Klasa ……….. 

Imię i nazwisko dziecka  

 

 

……………………………………….……………….. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

…………………………………….………………….. 

Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych  

Oświadczenie 
1. Jestem odpowiedzialny i świadomy czynnika ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i rodziców / opiekunów prawnych, 

a także innych domowników oraz pracowników szkoły, związanego z wysłaniem dziecka na zajęcia do szkoły.  

2. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną;  

3. Oświadczam, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

4. Oświadczam, że dziecko ani żaden z domowników nie miał kontaktu z osobą o potwierdzonym zakażeniu;  

5. Zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli dziecko lub któryś z domowników miałby kontakt z osobą o 

potwierdzonym zakażeniu, lub zostanie poddany kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych;  

6. Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły pod nr telefonu 184417085, lub wychowawcę klasy pod 

wskazanym przez niego numerem telefonu o wykryciu zakażenia koronawirusem, zachorowaniu na COVID -19 lub 

poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojego dziecka lub któregoś z domowników;  

7. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe;  

8. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie i życie pozostałych dzieci 

uczęszczających do szkoły, jak i wszystkich osób z nim zamieszkujących a także na personel szkoły.  

9. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.  

10. Oświadczam, że podane przeze mnie numery telefonów są aktualne, a w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformuję o 

tym fakcie sekretariat szkoły lub wychowawcę. Zobowiązuję się zawsze odbierać telefon ze szkoły, 

a w razie braku możliwości odebrania niezwłocznie oddzwonić. 

 

 

       ……………………………………………..       
 

 

Czytelne potwierdzenie oświadczenia przez  

rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

……………………………………………………..… Klasa ……….. 

Imię i nazwisko dziecka  

 

 

……………………………………….……………….. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

…………………………………….………………….. 

Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych  

Oświadczenie 
1. Jestem odpowiedzialny i świadomy czynnika ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i rodziców / opiekunów prawnych, 

a także innych domowników oraz pracowników szkoły, związanego z wysłaniem dziecka na zajęcia do szkoły.  

2. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną;  

3. Oświadczam, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

4. Oświadczam, że dziecko ani żaden z domowników nie miał kontaktu z osobą o potwierdzonym zakażeniu;  

5. Zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli dziecko lub któryś z domowników miałby kontakt z osobą o 

potwierdzonym zakażeniu, lub zostanie poddany kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych;  

6. Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły pod nr telefonu 184417085, lub wychowawcę klasy pod 

wskazanym przez niego numerem telefonu o wykryciu zakażenia koronawirusem, zachorowaniu na COVID -19 lub 

poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojego dziecka lub któregoś z domowników;  

7. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe;  

8. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie i życie pozostałych dzieci 

uczęszczających do szkoły, jak i wszystkich osób z nim zamieszkujących a także na personel szkoły.  

9. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.  

10. Oświadczam, że podane przeze mnie numery telefonów są aktualne, a w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformuję o 

tym fakcie sekretariat szkoły lub wychowawcę. Zobowiązuję się zawsze odbierać telefon ze szkoły, 

a w razie braku możliwości odebrania niezwłocznie oddzwonić. 

 

 

       ……………………………………………..       
 

 

Czytelne potwierdzenie oświadczenia przez  

rodzica/opiekuna prawnego 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej 

Lipnica Wielka, 1.09.2020r. 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej 

Lipnica Wielka, 1.09.2020r. 



INFORM AC JE  DOTYC Z ĄCE  P RZETWAR ZANI A D ANY CH  

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej, 33-323 Lipnica Wielka 
25 ,  e-mail: sp_lipnicawielka@korzenna.pl, tel.: 184417085 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod_rodo@vp.pl . 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 
poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z 
systemu dziennika elektronicznego. 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które 
przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu 
dziennika elektronicznego. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych 
dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od 
zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę). 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 
2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

INFORM AC JE  DOTYC Z ĄCE  P RZETWAR ZANI A D ANY CH  

10. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej, 33-323 Lipnica Wielka 
25 ,  e-mail: sp_lipnicawielka@korzenna.pl, tel.: 184417085 

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod_rodo@vp.pl . 

12. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 
poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

13. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z 
systemu dziennika elektronicznego. 

14. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które 
przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu 
dziennika elektronicznego. 

15. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

16. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych 
dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od 
zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę). 

17. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 
2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

18. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


