
 

...........................................................................    ................................................................................ 
    imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej                               imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

 

 

...........................................................................    ................................................................................ 
    telefon do natychmiastowego kontaktu                               telefon do natychmiastowego kontaktu 

    Oświadczenie 
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9  

w Radomiu w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 

Świadom/a o odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 

1. moje dziecko …………………………………………………………………………………………………………..……..……………………  
(Imię i nazwisko dziecka, klasa) 

będzie przychodziło do szkoły zdrowe, bez kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani innych niepokojących 
objawów chorobowych. 

2. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych. 

3. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 
4. zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka, a w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, zobowiązuję się do jego nieprzyprowadzania 
do szkoły.  

5. 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.  

6. zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce w trakcie epidemii 
COVID-19 oraz wytycznymi dotyczącymi organizowania zajęć w roku szkolnym 2020/2021 
zamieszczonymi na stronie szkoły i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności na temat 
przyprowadzania dziecka zdrowego przez osoby zdrowe. 

7. jestem świadoma/y, że placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa będą 
stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać odczyn alergiczny.  

8. zobowiązuję się do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny 
(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu). 

9. dopilnuję, żeby moje dziecko zabierało do szkoły maseczkę ochronną oraz rękawiczki, własne przybory 
do pisania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne wskazane przez nauczyciela. 

10. o każdorazowej zmianie mojej zgody wobec powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię 
Dyrektora Szkoły 

 

...........................................................................    ................................................................................ 
    data i podpis matki / opiekunki prawnej                               data i podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka, w sytuacji zauważenia niepokojących objawów.  

 

...........................................................................    ................................................................................ 
    data i podpis matki / opiekunki prawnej                               data i podpis ojca / opiekuna prawnego 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza w Radomiu 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. H. Sienkiewicza w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela 

Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza,  

26-600 Radom, ul. Sandomierska 19 oraz pod adresem e-mail: iod@psp9.radom.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 

 W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.  

 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

 Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

 Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

 W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych. 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U.2020.493 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).  

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.  

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 

 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w 

przepisach szczególnych.  

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób 

i w jakim celu są przetwarzane, 

 prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub 

uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

 prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania 

danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane 

jedynie przechowywać 

 prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku 

dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów 

związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po 

przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że 

wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


