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…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
 

( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 

 

 

DEKLARACJA 

RODZICA 

 

 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Feliksa Nowowiejskiego  w Kętrzynie w okresie pandemii Covid-19. 

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie w okresie pandemii Covid-19, 

związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu 

dziecka w placówce. 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki jednak  i będzie mogło do niej wrócić  

po ustaniu objawów chorobowych. Warunkiem umożliwiającym powrót do placówki jest 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka. 

 
3. Wyrażam zgodę na pomiar  temperatury ciała mojego dziecka termometrem bez odnotowywania 

przez personel wysokości temperatury: 

- przy wejściu i wyjściu z placówki, 

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

 
4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 
Jednocześnie oświadczamy, że od 25 maja 2020 roku nie możemy zapewnić dziecku 

opieki w domu, ponieważ oboje pracujemy: 

matka : nr tel. do zakładu pracy………………………………………………. 

 
nr tel. kontaktowego matki …………………………………………………... 

 
ojciec  nr tel. do zakładu pracy ………………………………………………. 

 
nr tel. kontaktowego ojca ……………………………………………………. 



 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego, z siedzibą przy ul. Kopernika 12, Kętrzyn (11-400), 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych–iodsp1@miastoketrzyn.pl 
3) dane osobowe przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO oraz art.6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.g 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z realizacją zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, oraz w 
związku z ważnym interesem publicznym w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19. 
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa. 
5) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
odwołania uprzednio udzielonej zgody. 
6) ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych) , 
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                             …………………………………                                         
 

Kętrzyn,  ……………………………. ……………………………….. 

/ podpisy rodziców/ 

mailto:–iodsp1@miastoketrzyn.pl

