
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 8 /2020 Dyrektora PSM I st. w  Starogardzie Gd. z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

 

…….………………………………………………………………………………………………………………  
 Imię i nazwisko dziecka / klasa 

Ja niżej podpisany/podpisana, deklaruję  udział mojego dziecka w konsultacjach 

z ….…………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać przedmiot) 

 
                                                                                                                                  …………………………  
                                                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna 
 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym przed wejściem do placówki oraz w razie wystąpienia objawów 

chorobowych w trakcie pobytu dziecka w szkole. 

 

…………………………  
podpis rodzica/opiekuna 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z: 

Procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

-19 obowiązującymi w PSM I st. w Starogardzie Gd. oraz zobowiązuję się do ich stosowania. 

                                                                         

 ….………………..…………  

 podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, dobrowolnie oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 

14 dni: 
 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie, ani w domowej izolacji 
 nie przebywał w transmisji koronawirusa 
 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem, 

oraz że: 
 moje dziecko jest zdrowe i nie występują u niego objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności.  

 

* właściwe zaznaczyć  „x”                                                                                                            

                                                                            …………………………  
                                                                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna 

  

 

Informuję, że jesteśmy w pełni świadomi zwiększonego reżimu sanitarnego i wymagań 

organizacyjnych oraz, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie szkoły pomimo 

stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, 

może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne 

osoby. 

Dodatkowo zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich zaleceń dyrekcji oraz pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych w PSM I st. w Starogardzie Gd., a także że moje dziecko nie 

będzie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
     

                                                     …………………………... 
                                                                                                                                                  podpis  rodzica/opiekuna 



Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że dyrektor lub osoba do tego uprawniona, w razie 

wdrażania „Procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 w PSM I st. w Starogardzie Gd.” będzie mogła się ze mną skutecznie 

skontaktować telefonicznie  pod numerem: 

 

1. ………………………………………..       …………………………………. 

             Imię i nazwisko                                                       nr telefonu 
 

2. ………………………………………..      ………………………………...... 

            Imię i nazwisko                                                       nr telefonu 

 

   

 …………………………  
                  podpis  rodzica/opiekuna 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI: 

 Konsultacje  przeznaczone są dla uczniów, którzy pragną poprawić oceny z przedmiotów, lub zdają 

do szkół muzycznych  wyższego stopnia. 

 Rodziców, których dzieci chcą uczestniczyć w konsultacjach obowiązuje przesłanie podpisanych 

oświadczeń. 

 Termin spotkania należy na 2 dni wcześniej uzgodnić z nauczycielem prowadzącym konsultacje. 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020r.,  

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole z dnia 15 maja 2020r.,  

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka z dnia 15 maja 2020r. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła  Muzyczna I st. w Starogardzie Gd, ul. Kościuszki 

28 adres mailowy muzyczna1@wp.pl.  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni p. Agnieszka Gwizdała adres mailowy 

iod.psm.starogard@gmail.com .  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r.poz.59 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

4. Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z uczęszczaniem dziecka do szkoły.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.  

7. Dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych: podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych lub podmioty , które są uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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