
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu dziecka z konsultacji w szkole 

  

1. Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że moje dziecko 

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

 

a) będzie korzystało z konsultacji w szkole 

b) nie miało i nie ma kontaktu z osobami zarażonymi wirusem Covid – 19,  

c) nikt z najbliższej rodziny nie jest poddany kwarantannie, 

d) w dniu podpisania oświadczenia jest zdrowe, nie przejawia oznak chorobowych: gorączka, 

kaszel, katar, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata węchu lub 

smaku.  
2. Zobowiązuję się poinformować dyrektora szkoły o wystąpieniu: 

a) oznak chorobowych u mojego dziecka, 

b) w najbliższej rodzinie oznak choroby Covid – 19 i objęcia członków rodziny 

kwarantanną. 

 

Aktualny numer telefonu komórkowego matki …………………………………………. 

Aktualny numer telefonu komórkowego ojca …………………………………………. 

 

                                                                        …………………………………..…………………………………………. 
                                                                                           data i czytelny podpis rodzica 

 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka 

Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka  

               ………………………………………………………………………… , 

                                                            (imię i nazwisko dziecka) 

w momencie wejścia na teren szkoły oraz w sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące personel 

placówki objawy. Wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego 

dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki. 

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31;  

59-220 Legnica; tel. 767233130; mail: sekretariat@sp9.legnica.eu     

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@valven.pl. 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 przetwarzania jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane 

na temat czasu uczęszczania do świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania realizowanego w 

interesie publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia. 

Administrator może przetwarzać dane również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń. 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. 

 

                                                                                                    

……………………………………………………………………………………… 

                                                                                       data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

                                                                       


