
 

 

 
Zarządzenia Dyrektora Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni z dnia 27 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia: „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa podczas działalności szkoły  
w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19 od 1 września 2020r. ”   

 
……………………………………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………… 
………………………………………… 
 (dane, adres i kontakt do rodziców) 

                                                                             
 

OŚWIADCZENIE 
(rodzica/prawnego opiekuna o znajomości zasad bezpieczeństwa  placówki w okresie 

epidemiologicznym związanym z chorobą Covid-19)  
 

Mając na uwadze wprowadzony w Polsce stan epidemiologiczny związany z koronawirusem  
i chorobą Covid-19 oraz ogłoszone przez MEN, MZ i GIS zalecenia w sprawie zasad 
bezpieczeństwa informuję, że zapoznałem(am) się z „Wewnętrznymi procedurami 
bezpieczeństwa podczas działalności szkoły w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego 
związanego z chorobą Covid-19 od 1 września 2020” i świadomie deklaruję gotowość 
uczestnictwa mojego dziecka:  
 .................................................................................................................................................... 
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej od 
dnia 01.09.2020. 
 
Informuję(my), że moje/nasze dziecko jest zdrowe, nie podlega nadzorowi 
epidemiologicznemu, nie podlega kwarantannie i nie jest w trakcie diagnozy zachorowania na 
Covid-19 lub inną chorobę zakaźną. 
 
Wyrażam/wyrażamy zgodę po przyjęciu mojego/naszego dziecka do szkoły na monitorowanie 
temperatury mojego/naszego dziecka w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu 
dziecka w placówce, poinformowanie mnie/nas o niedyspozycji zdrowotnej, umieszczenia 
dziecka w izolatorium pod opieką uprawnionego pracownika placówki, wezwania służb 
medycznych w celu diagnozy stanu zdrowia i jak najszybszego przejęcia przeze mnie/przez nas 
opieki nad dzieckiem. 
 

………………………..……….    

                                                                                                                                  (podpis rodzica) 
 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych [ADO] jest Stowarzyszenie In gremio, a obowiązki 

administratora w zakresie wdrożenia procedur wewnętrznych wynikających ze stanu COVID pełny Dyrektor 
Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres e-
mail: iodo@ingremio.edu.pl. Szczegółowe informacje i procedury są dostępne w siedzibie szkoły.  
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