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  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 
 

              

                                                    Dyrektor  
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami   
Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce 

 

OŚWIADCZENIE   
o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczo wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji 

przedmiotowych odpowiednio w klasach I -III szkoły podstawowej a także IV-VIII w okresie epidemii 
wywołanej koronawirusem oraz znajomości zasad organizacji pracy  szkoły  w tym czasie 

 
 

W okresie epidemii organizacja i prowadzenie zajęć  opiekuńczo wychowawczych w klasach I-III szkoły 
podstawowej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych dla zajęć opiekuńczo 
wychowawczych, rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych/konsultacji przedmiotowych na podstawie 
art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze 
zm.),  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazanych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów wskazanych w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń…..(Dz.U.2020, poz. 697 oraz w § 3 ust.2a pkt 4 rozp. MEN z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz.410 ze zm.) 

 
Oto zasady obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w 
Kobyłce 
 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W SZKOLE OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII 
COVID 19 

 
 

1. Na zajęcia opiekuńczo wychowawcze w klasach I -III szkoły podstawowej, rewalidacyjne i 
konsultacje  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które 
mogłyby sugerujących chorobę zakaźną COVID 19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg 
oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka. Nauczyciel 
ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy chorobowe 
sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Jeżeli u dziecka po godzinach zajęć pojawią się niepokojące objawy sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

3. Dziecko u którego stwierdzono niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od innych dzieci 
do czasu odebrania przez rodziców. 

4. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów ani zabawek. 

5. Dzieci do szkoły na zajęcia są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Osoby, które przyprowadzają lub obierają dziecko muszą być zabezpieczone w środki ochrony 
osobistej – maseczkę ochronną i rękawice (bez środków ochrony osobistej nie można wejść na 
teren szkoły). 



 
 

7. Uczeń do szkoły przychodzi w maseczce ochronnej. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 
przyprowadzać dziecka do szkoły. 

9. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne należy  
załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt 
bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania - dnia i godziny telefonicznie. 

 

             Telefon do placówki:  227861571  

       Adres mailowy:    szkola@zsp3.kobylka.pl 
  
10. Rodzice /opiekunowie/ przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/ze szkoły zobowiązani są do 

przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad opisanych w Procedurach, w tym: 
a) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym czasie       
     w jego otoczeniu, 
b) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu, 
c) korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych, 
d) stosowania się do poleceń personelu szkoły, szczególnie dotyczących zachowania w    
    śluzie ochronnej (przestrzeni wspólnej ) oraz w zakresie liczebności osób równocześnie  
    przebywającej w przestrzeni wspólnej, 
d) po informacji dotyczącej prośby odebrania dziecka - rodzice mają obowiązek niezwłocznie   
     pojawić się w szkole i odebrać dziecko. 
  

            11. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani przestrzegać  procedur bezpieczeństwa  
                  obowiązujących  na terenie placówki i poleceń personelu placówki. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zapoznałam się z zasadami organizacji opieki nad dziećmi obowiązującymi                                   
w szkole w czasie epidemii COVID 19, akceptuję te zasady i zgadzam się z proponowanymi 
ograniczeniami. 
 

     Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania tych zasad i poleceń wydawanych przez          
     pracowników szkoły związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
Rozumiem  także ryzyko, zakażeniem -  jakie niesie przebywanie mojego dziecka w grupie w czasie 
pandemii COVID 19. 
 
 
                                                                                               ………………………………………………………. 

                                                                                                    Imię i nazwisko rodzica- czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 



 
 

Wnioskuję o umożliwienie korzystania z zajęć opiekuńczo wychowawczych/ 
rewalidacyjnych/konsultacji przedmiotowych* odpowiednio w klasach I -III szkoły 
podstawowej/IV-VIII* dla mojego dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko dziecka 

 
 
ucznia klasy ……………………………………. 

 

 

 

.................................                                                               .............................................................................. 
Data                                 Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

* Proszę zakreślić odpowiednie zajęcia i klasę 

 

 
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.                
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców Proszę o wyrażenie swojego stanowiska. 
 
Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury za pomocą termometru bezdotykowego lub kamery 
termowizyjnej ciała mojego dziecka przy wejściu na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych. 
 

.................................                                                                     .............................................................................. 
                 Data                                                           Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

 
 
W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych zapewnić wskazuję 
szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 
 

KANAŁ SZYBKIEJ KOMUNIKACJI  

 Telefon 1  Telefon 2 (do pracy) 

matka dziecka    

ojciec dziecka    

upoważniony opiekun    

 

 

.................................   .............................................................................. 
Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 



 
 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE 
Szanowni Państwo, zgodnie z Art. 13. RODO* informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa podopiecznych jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce. ul. Załuskiego 57. 05-230 Kobyłka 
(dalej: „Szkoła”), reprezentowana przez Dyrektora. 
2. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Szkołę oraz 
przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych iod@zsp3.kobylka.pl, lub listownie na adres szkoły. 
3. Dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia (w tym wyniki pomiaru 
temperatury ciała) przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 30a ust 1 oraz 30c 
ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych 
przeciwepidemicznych GIS (MZ i MEN) wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu organizacji zajęć/konsultacji i zapewnienia bezpieczeństwa 
i higienicznych warunków pobytu w szkole w okresie pandemii COVID 19. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, (np. 
Służby Sanitarne, opieka medyczna) w zakresie związanym z bezpieczeństwem epidemicznym oraz inne 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą (np. 
doradztwo prawne, obsługa informatyczna itp.). 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 (tj. do 
czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie zostaną usunięte lub zarchiwizowane jeśli 
przepisy prawa tego wymagają. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i państwa podopiecznych macie Państwo 
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich 
sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do 
żądania usunięcia danych osobowych a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te 
możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 15-21 RODO. 
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole danych osobowych 
Państwa lub Państwa podopiecznych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia przez Szkołę oświadczenia i 
przyjęcia dziecka na zajęcia/konsultacje. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach/konsultacjach. 
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 
 

 

 


