SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13M
e-mail: sekretariat@sp3.olsztyn.pl www.sp3.olsztyn.pl
tel./fax 89 533 12 70

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
Przyjmuję do wiadomości:
1) objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły,
2) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego
niepokojących objawów choroby,
3) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze
szkoły
4) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie,
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania).
oświadczam, że:
1. Moja córka/ mój syn:
…………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)
nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka
jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar,
alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe.
-Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na konsultacje
z nauczycielami/ zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Olsztynie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
- Zapoznałam/ zapoznałem się z Procedura postępowania w trakcie konsultacji, zajęć rewalidacyjnych
oraz korzystania uczniów z biblioteki szkolnej przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie pandemii,
zagrożenia chorobą COVID-19, znajdującą się na stronie internetowej szkoły oraz jako załącznik
w e-dzienniku.
- Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych
zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
- W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, szkoła
zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich
rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową kwarantannę.
- Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Jeżeli jest, to na jakie……………………………………………………
- Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez pracownika placówki z użyciem
bezdotykowego termometru, a ponadto:
- Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka,
a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni,
w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło
do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie,
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- Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca,
aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia, co najmniej jeden raz dziennie
przy wejściu do placówki i każdorazowo w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów
zdrowotnych,
- Jestem całkowicie świadom/świadoma zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie
pandemii.
- Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów,
poświadczanie nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności
karnej.
……………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna
Informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, iż:
a.i.1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie.
a.i.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka
, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia dzieci, korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce,
w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków
prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci
na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu
opieki pielęgniarskiej, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z
biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, oraz realizacji Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowień
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także wytycznych Ministerstwa Zdrowia,
GIS i MEN dla szkół podstawowych w związku z otwarciem tych palcówek od 25 maja 2020 r. w rygorach związanych ze stanem
epidemii;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
a.i.3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie
bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
infrastruktury informatycznej w szkole
a.i.4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania.
a.i.5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczał do placówki lub
do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanym z wypełnianiem
obowiązku prawnego przez placówkę.
a.i.6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
a.i.7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
a.i.8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
a.i.9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym.
W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością
realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne,
a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez
placówkę względem dziecka.
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

