
 

 

Szanowni Rodzice 

W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. istnieje możliwość prowadzenia konsultacjiw 

szkole realizowanych w reżimie sanitarnym dla uczniów klasy VIII.  

Podstawa programowa realizowana będzie na dotychczasowych zasadach z 

wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.  

Warunkiem przystąpienia do konsultacji w szkole jest wypełnienie załączonego poniżej 

oświadczeniai przesłanie/przekazanie go do szkoły min. 3 dni przed planowanym terminem 

konsultacji.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o uważne przeczytanie załączonych dokumentów oraz o 

rzetelne wypełnienie ankiety/ oświadczenia znajdującego się poniżej.  

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do wtorku (tj. do 19.05.2020) do 

godz. 17.00 na adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.plw formie skanu/zdjęcia  jak 

również istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia w sekretariacie szkoły we wtorek w 

godz. od 9.00 do 15.00. 

W załączeniu przesyłam również wytyczne reżimu sanitarnego dot. konsultacji w szkole.  

W przypadku pytań i wątpliwości służę pomocą (tel. 784 692 650). 

Z poważaniem  

Karolina Pasieczna-Szpulecka 

Dyrektor szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sp@przyleki.edu.pl


 

……………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

……………………………………… 
(telefon kontaktowy)  

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 
(nazwa placówki oświatowej)  

 

……………………………………... 
(dane dziecka/dzieci)  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

 

1. Oświadczam, że jestem zainteresowany/a możliwością uczestnictwa dziecka w 

konsultacjach, realizowanych w reżimie sanitarnym: 

 - Od dnia 25 maja 2020 roku 

 TAK       NIE  

- W innym terminie proszę podać datę, od ………………………….. 2020 roku 

2. Proszę wskazać przedmiot z którego dziecko chce uzyskać konsultacje. 

 

......................................................................................................................................... 

 

W przypadku odpowiedzi TAK - proszę przejść do kolejnych punktów.  

2. Oświadczam, że dziecko będzie punktualnie uczestniczyło w konsultacji zgodnie z 

indywidualnym harmonogramem ustalonym z nauczycielem.  

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez opiekunów zatrudnionych  

w placówce oświatowej badań mierzenia temperatury dziecka w czasie jego pobytu  

w ramach opieki realizowanej w reżimie sanitarnym, przy użyciu „bezdotykowego 

termometru elektronicznego”. 

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

 

4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni żaden z domowników nie został 

poddany kwarantannie ani nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19. 

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

 



5. Oświadczam, że akceptuję zmiany organizacji pracy szkoły wynikające 

z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (wytyczne zostały opublikowane na 

stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-

podstawowych)  

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

6. Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka zakażenia COVID-19, jakie mimo 

zastosowania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministra Zdrowia, występuje w związku z kontaktem dziecka z innymi osobami 

oraz oświadczam, że w przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 w placówce nie 

będę zgłaszał/a żadnych roszczeń w stosunku do dyrekcji placówki oraz organu 

prowadzącego. 

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

7. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że funkcje opiekuńcze w placówce 

odbywać się będą w ramach reżimu sanitarnego określonego aktualnymi wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zobowiązuję się ich 

przestrzegać. 

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

8. Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie są zgodne z prawdą  

i jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia*.  

 

 TAK     * punkt wymagany, aby przyjąć dziecko do szkoły 

 

 

…………………………..  
(data i czytelny podpis rodziców) 

 

*-  zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1950 ze zm.), 

kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 

do 6 miesięcy do lat 8. 

 

   W załączeniu: Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole 

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do wtorku (tj. do 19.05.2020) do godz. 17.00 na 

adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.pl w formie skanu/zdjęcia  jak również istnieje możliwość 

wypełnienia oświadczenia w sekretariacie szkoły we wtorek w godz. od 9.00 do 15.00. 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem epidemiologicznym 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych danych osobowych dziecka 

pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka  jest: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5; 

Przyłęki 86-005 Białe Błota reprezentowana przez Dyrektora 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego w 

Placówce  art. 9 ust. 2 pkt b i h; art. 9 ust. 2 lit a 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  (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016 r.)  w związku z art. 207, 211 Kodeksu pracy oraz   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 celem spełnienia wymogów prawa oraz 

wytycznymi GIS. 

 Dane dot. pobytu dziecka/ osoby wspólnie zamieszkującej w kwarantannie lub 

szpitalu w związku z zarażeniem COVID - 19(*) – art. 6 ust. 1 lit f RODO w zw. z 

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 , podanie danych nie jest 

obowiązkowe brak podania danych uniemożliwia realizację zadań w zakresie 

zabezpieczenia Placówki zgodnie z wytycznymi GIS 

3. Podanie danych osobowych oraz innych informacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie 

może skutkować odmową przyjęcia do placówki. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym 

służbom kryzysowym 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu 

profilowaniu 

7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do danych, 

b. sprostowania, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. 

8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta email: arnold.partner@gmail.com 

Uwaga: 

(*) AD/ Dyrektor Placówki kierując się swoim uzasadnionym interesem i potrzebą zapewnienia 

pracownikom, podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Placówce– 

odbiera od opiekuna prawnego dziecka, przebywającego w Placówce - oświadczenie, czy 

dziecko lub osoba wspólnie z nim zamieszkała była poddana kwarantannie lub przebywała w 

szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia COVID - 19 lub miało inny kontakt z osobami 

potencjalnie zakażonymi. Odbierając oświadczenie AD w pełni przestrzega zasad minimalizacji 

danych i prawo do prywatności dziecka/ opiekuna prawnego, pytanie dot. wyłącznie samego 

faktu j/w , a nie o szczegóły, takie jak okres, czas lub miejsce, dane osoby podejrzanej o 

zarażenie. 


