
Załącznik nr 2 

do Procedury bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej w Kobylance  

w okresie epidemii COVID-19  

 

 

……………………………………………….…………… (imię i nazwisko dziecka)  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     R O D Z I C A 

 

 

Ja niżej podpisana / podpisany zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19, a co za tym idzie z rygorem sanitarnym, 

tj. przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka,  

bez m.in.: podwyższonej temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu brzucha, zapalenia spojówek, 

choroby zakaźnej, oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole).  

 

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

u mojego dziecka przez pracownika szkoły - nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do szkoły.  

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej – 

dotyczy zdiagnozowania wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka, 

który będzie wykonywany przy przyjściu dziecka do szkoły oraz podczas pobytu dziecka  

w szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (dodatkowy pomiar 

temperatury). 

 

……………………………………………………              …………………..……………………………  

                (miejscowość, data)     (podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kobylance. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: sp-kobylanka@gmina.gorlice.pl we 

wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  

w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznymi GIS dla szkół podstawowych. 

 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie www.spkobylanka.pl 

 


