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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2 im.  
Św. Królowej Jadwigi w Parczewie w związku z wystąpieniem COVID-19 
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 
w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej 
Jadwigi w Parczewie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie  
wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.. 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 700 do 1600 zapewniając zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze dla uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych oraz konsultacje dla uczniów 

klas IV - VIII oraz zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze. Rodzice uczniów 

zgłaszających się na zajęcia są  zobowiązani wypełnić stosowną informację:  

a)  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze  dla klas I – III oraz oddziału przedszkolnego (załącznik nr 1 do 

procedury) 

b)  zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze (załącznik nr 2 do procedury) 

c)  konsultacje dla uczniów IV – VIII (załącznik nr 3 do procedury) 

2. Uczniowie, którzy będą uczęszczali na zajęcia w szkole, będą dzieleni na grupy zgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 5. 

3. Liczba uczniów w jednej grupie zarówno objętej zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi jak i odbywających konsultacje może maksymalnie wynosić 12 osób. 

4. W sali podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych odległości pomiędzy stanowiskami 

dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

5. Uczniowie przebywający w szkole na konsultacjach zobowiązani są do zachowania 

między sobą dystansu społecznego – minimum 2 metry i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali 

podczas konsultacji (1 uczeń – 1 ławka szkolna)  

6. Zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu społecznego.  

7. Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na chorobę zakaźną.  

8. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz uczniowi mierzona jest 

temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły, a termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu lub jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych za zgodą rodziców 

dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia.  

9. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, którzy na 

podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji. 

 

10. W zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych uczestniczy jedynie 

kadra zaangażowana w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.  
 

11. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w 

maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra 

właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych 

Procedurach. 

 



2 

 

12. Podczas zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych nauczyciele w miarę 

możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania 

tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

 

13. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać tylko w holu przy 

wejściu głównym i są zobowiązane do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a 

także zakrywania nosa i ust. 

 

14. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy 

się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 

u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów ze szkoły  

1. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń. 

2. W przypadku zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno na terenie placówki przebywają 

jedynie osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia realizacji tych zajęć. 

3. Rodzic lub inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do głównych drzwi 

wejściowych do budynku szkoły. 

4. Uczeń wpuszczany jest do szkoły przez wyznaczonego pracownika, dba o to, by uczeń 

przy wejściu do szkoły zdezynfekował ręce, następnie kieruje ucznia do szatni skąd uczeń już sam 

idzie do sali. 

5. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do 

zajęć, w których uczeń bierze udział. 

6. Wyznaczony pracownik dba o to, by uczniowie z różnych grup nie stykały się ze sobą i 

unikały ścisku. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 

(wskazujących na chorobę zakaźną) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je 

rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba 

go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o 

konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W 

przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego 

przeznaczonym pomieszczeniu, osoba odbierająca informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor 

lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru 

dziecka i kontaktu z lekarzem. 

8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica osoby upoważnionej imienia i 

nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

9. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica lub osoby upoważnionej 

przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa 

się przez główne drzwi wejściowe do budynku. 
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Korzystanie z szatni  

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych oraz konsultacji w szkole. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach lub konsultacjach. Wszystkich uczniów 

obowiązuje zmiana obuwia. 

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w szatni im przypisanej. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia odzieży 

wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są utrzymywać dystans społeczny – 

wynoszący co najmniej 2 metry. 

6. Uczeń nie wchodzą do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się 

w tym pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans społeczny 

i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 

bezkontaktowe opuszczenie jej. 

8. Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

W trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych schodzenie do szatni jest zabronione za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. 
Wówczas dziecko korzysta z szatni w obecności nauczyciela 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, 

fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę 

zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest 

niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie rodzicem ucznia i wzywa do 

niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 

ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, nauczyciel) kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej 

sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł). 
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8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 

wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i 

informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki 

ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie 

placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w 

przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej 

procedurze obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, niezależnie od formy zajęć w których 

uczestniczy (opiekuńcze, konsultacje, rewalidacyjne itd.) i zadań, które wykonuje. 

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

Uwaga!! 

Poniższe dokumenty można wydrukować lub pobrać przy wejściu do szkoły  
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Załącznik nr 1 

Ankieta dla rodziców 

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III oraz oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie w trakcie ograniczonego 

funkcjonowania szkół w związku z COVID 

 

Niniejsza ankieta pozwoli nam na uzyskanie informacji odnośnie Państwa potrzeb związanych z 

organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole, a także uzyskać aktualne dane kontaktowe do 

Państwa. 

Dziękujemy, Dyrekcja 

Imię i nazwisko dziecka _______________________________________________________ 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Numer do natychmiastowego kontaktu __________________________________________ 

1. Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, jeśli takie 

będą organizowane przez szkołę? 

tak nie nie wiem 

2. Jeśli tak, prosimy podać datę, od której zamierzają Państwo puścić dziecko do szkoły? 

25 maja 2020 r. Inna Jaka? (prosimy wpisać) 

  

3. Czy dziecko będzie korzystać z zajęć świetlicowych/ opieki przedszkolnej? 

tak nie  nie wiem 

4. Czy dziecko jest uczulone na jakieś środki dezynfekcyjne? 

tak nie nie wiem 

5. Czy w miejscu pobytu dziecka jest osoba objęta kwarantanną bądź izolacją? 

(Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba poddana 

obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem 

z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) 

tak nie nie wiem 

6. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną u Państwa dziecka będą Państwo 

zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, a do czasu odbioru Państwa 

dziecko będzie przebywało w odizolowanym, specjalnie przygotowanym do tego 

pomieszczeniu? 

tak nie nie wiem 
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7. Czy wyrażają Państwo zgodę na czynność jaką jest mierzenie temperatury dziecku w 

trakcie jego pobytu w placówce, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego?   

tak nie 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi 

w Parczewie ( adres: ul. Polna 34, 21-200 Parczew, nr tel.: 83 355 12 41, adres e-mail: 

sp2parczew@poczta.onet.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych 

zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i 

podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw 

oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w 

związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu 

stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.  

 

Podpis rodzica 

           

 

           

  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Załącznik nr 2 

Ankieta dla rodziców 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych 

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie w trakcie ograniczonego funkcjonowania szkół  

w związku z COVID 

 

Niniejsza ankieta pozwoli nam na uzyskanie informacji odnośnie Państwa potrzeb związanych z 

organizacją zajęć rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych, a także uzyskać aktualne dane 

kontaktowe do Państwa. 

Dziękujemy, Dyrekcja 

Imię i nazwisko dziecka _______________________________________________________ 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Numer do natychmiastowego kontaktu __________________________________________ 

1. Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć rewalidacyjnych/rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych przez szkołę? 

tak nie nie wiem 

2. Jeśli tak, prosimy podać datę, od której zamierzają Państwo puścić dziecko do szkoły? 

18 maja 2020 r. Inna Jaka? (prosimy wpisać) 

   

3. Czy dziecko jest uczulone na jakieś środki dezynfekcyjne? 

tak nie nie wiem 

4. Czy w miejscu pobytu dziecka jest osoba objęta kwarantanną bądź izolacją? 

(Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba poddana 

obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem 

z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) 

tak nie nie wiem 

5. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną u Państwa dziecka będą Państwo 

zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, a do czasu odbioru Państwa 

dziecko będzie przebywało w odizolowanym, specjalnie przygotowanym do tego 

pomieszczeniu? 

tak nie nie wiem 

 

6. Czy wyrażają Państwo zgodę na czynność jaką jest mierzenie temperatury dziecku w 

trakcie jego pobytu w placówce, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego?   
tak nie 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi 

w Parczewie ( adres: ul. Polna 34, 21-200 Parczew, nr tel.: 83 355 12 41, adres e-mail: 

sp2parczew@poczta.onet.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych 

zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i 

podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw 

oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w 

związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu 

stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.  

 

 

 

 

 

  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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          Załącznik nr 3 

Uwaga!! 

Treść oświadczenia można napisać odręcznie i przedłożyć w dniu zgłoszenia się ucznia na 

konsultacje 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała ucznia uczestniczącego  

w konsultacjach dla klas IV - VIII 

 

Ja, niżej podpisany,  rodzic ucznia  

 

……………………………………kl. ……….. 
(imię nazwisko ucznia) 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im Św. Królowej Jadwigi w Parczewie  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez 

nauczycieli lub pracowników szkoły w trakcie jego pobytu w placówce zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Parczew, ……………. 

      ……………………………………… 

       czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

 
 

 


