
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. ZBIGNIEWA 
TWARDEGO PS. „TRZASK” W RUDZIE- HUCIE, UL. STANISŁAWA WÓJTOWICZA 9 W STANIE 
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSA SARS-CoV-2  i CHOROBY COVID- 19. 
 
 
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA 
 
Oświadczam, co następuje: 
 
Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa w Stanie Zagrożenia 
Epidemicznego Koronawirusa SARS-CoV-2  i Choroby Covid- 19 na terenie szkoły. 
 
Zobowiązuję się do: 
 
1. Stałego i bieżącego informowania wychowawcy/ dyrektora o stanie zdrowia mojego dziecka, a w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania do szkoły i 
zasięgnięcia porady u swojego lekarza. 
 
2. Zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do/ ze  szkoły. 
 
3. Przyprowadzenia do szkoły dziecka zdrowego –bez objawów chorobowych ( bez kataru, kaszlu, duszności, 
ogólnego osłabienia, podwyższonej temperatury ciała) zgodnie z przyjętym harmonogramem lub w 
uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu szkoły o późniejszym 
przybyciu dziecka. 
 
4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a 
także, jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała dziecka wykaże wartość powyżej 37 ° C, w drodze 
jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po 
ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 
 
5. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonów od opiekunów ze szkoły oraz odebrania dziecka w 
trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji w przypadku, gdyby u mojego 
dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe ( duszność, ogólne osłabienie, kaszel, katar, gorączka, bóle 
mięśni, ). 
 
6. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem 
bezdotykowego termometru. 
 
7. Nieposyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas 
wszyscy członkowie rodziny pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 
8. Nieprzynoszenia przez dziecko do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
 
9. Regularnego przypominania i dawania przykładu dziecku zachowania podstawowych zasad higieny, 
podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie. 
 
10. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2  w moim najbliższym otoczeniu. 
 



11. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 
opieki wraz z pracownikami szkoły, jak również ich rodzin. 
 
 
Rodzice samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą ich dzieci i mają świadomość, że posyłając dziecko do 
szkoły istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2. W szkole zostały wdrożone nadzwyczajne 
procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że nie zniweluje to 
zagrożenia w całości i rodzice na własną odpowiedzialność posyłają dziecko do szkoły. 
W przypadku stwierdzenia choroby COVID–19 u dziecka szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
 
 
…………………………………………………………... 
 
Miejscowość / Data/ Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa w Rudzie – Hucie. Kontakt do Inspektora 
Ochrony Danych: sp@ruda-huta.pl, tel. 825686036. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może 
zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 
wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób 
przebywających w szkole. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, 
jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, 
sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego 
prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i 
organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki 
pracy szkoły 


