
Deklarujg uczgszczanie

do

od dnia
(d:ieh-miesigc-rok)

I. Dane rodzic6w/opiekun6w pra\r'nych ucznia
Inriona i nazrviska rodzic6rv/opiekun6rv prarvn.v. ch:

Aktualny numer telcfonu do sz_v-'bkiej kornunikac.ji:

Malka uczrria: 1e1..........

Zal4cznik nr I

do Proceduq' zapervnienia bezpieczeistwa

(';;;;;;;;;;;;;;;;;;;) 
krasa " '

.... w Bialymstoku dzialajqcej w czasie stanu pandemii COVID-19

Deklarac.ja uczgszczania ucznia klasy I-IIl do szkoly podstawowej
w okresie pandemii COVID-19

Oic iec ucznia: tel

Ze wzglgdu na ograniczon4 liczbp dzieci w grupie - d o 12 dzieci. przy zalozeniu minimalnej porvierzchni na dziecko
4 m'. ustalaj4c kolejno6i przyjQi, stosuje sig zasady okre:ilone przez GIS.

II. O5wiadczenie rodzic6w/opiekun6w prawnych o zatrudnieniu
Matka ucznia . oSwiadczanr. 2e

(ini? i nalt isho)

l. D jestem pracownikiem realizujqcym zadania zwi4zane z zapobieganiem, przecirvdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19 (w systemie ochrony zdrowia, w slu2bach mundurowych, handlu
i przedsigbiorstwach produkcyjnych). pracownikiem zlobka lub jednostek systemu oSwiaty.
realizu.iqcyrn w miejscu pracy zadania zwiqzane z zapewnieniem opieki mieszkaricom miasta
Bialegostoku

2. ! nie jestern pracownikiem realizujqcyrn zadania wyszczeg6lnione powyZej. ale potrzebujq

zapewnienia opieki dziecku w szkole ze rvzglgdu na wykonywane obowiqzki zarvodo*e w miejscu pracy

O(wiadczam, 2e aktualnie jestem zatrudniona i aktwvnie
o SwiadczE praca r,r'siedzibie pracodawcy.
r prowadzg dzialalnoSi gospodarczq,
r prowadzg gospodarstwo rolne.

Miejsce pracy (pelna nazw'a zakladu pracy)

Oiciec ucznia oil iadczanr. 2c'

liDli9 i ndl isko/

l. ! jestem pracownikiem realizuj4cym zadania ztii1zane z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19 (w syslemie ochrony zdrowia. w slu2bach mundurowych, handlu

i przedsigbiorstwach produkcyjnych), pracownikiem Zlobka lub .iednostek systemu oSwiaty,
reafizujqcym w miejscu pracy zadania zwi4zane z zapewnieniem opieki mieszkaricom miasta
Bialegostoku

2. ! nie jeslem pracownikiem realizuj4cym zadania rvyszczeg6lnione powy2ej. ale potrzebujg

zapewnienia opieki dziecku w szkole ze rvzglgdu na uykonywane obowiqzki zarvodorve w nriejscu pracy

Oswiadczam.2e aktualniejestem ztrudniony i podczas pobytu dziecka w szkole aktywnie:
a SwiadczE pracg w siedzibie pracodawcy,
o prowadzg dzialalnoSi gospodarczq,
r prowadzg gospodarstwo rolne.

Miejsce pracy (pelna nazwa zakladu pracl )



III. Dodatkowe informacje

n dziecko niepelnosprarvne lub wychorvujqce si9 w rodzinie. w ktorej rv-vstgpuje niepelnosprarvnoSi

! dziecko osoby samotnie wychowujqcej

! dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i wigcej dzieci niepetnoletnich)

IV. O5wiadczenie rodzic6dopiekun6w prawnych o przebyruaniu na urlopie
OSrviadczam. 2e podcas pobytu dziecka w szkole nie bgdq korzystai z dodatkowego
opiekuriczego. urlopu macierz-vnskiego. ojcowskiego itp. oraz nie bgdE przebywai na

chorobowym. zwolnieniu Iekarskim/kwarantannie.

zasilku
zas ilku

V. OSwiadczenie o stanie zdrowia dziecka
O5wiadczam. 2e nasze dziecko jest zdrowe. nie wystgpujq u niego 2adne niepokoj4ce obiawy chorobowe

Ponadto nie miakr irriadomepo kontaktu:
a) z osobq chorq na COVID-19,
b; z osobq bgdqcq w izolacji,
c) z osobq przebywajqcq na kwarantannie.

VI. O5ltriadczenie o pobycie ucznia w szkole
OSrviadczam. ie zgadzaiqc sig na pobyt ucznia w szkole dzialajqcej w czasie stanu pandernii COVID-l9

iestem Swiadomy/Swiadoma

istnienia licznych cz1'nnikou,ryzyka gro2qcych zaraZeniem siE COVID-19 dziecku. rodzicom/opiekunom
prawnym. innyrn domownikom i w prrypadku zachorowania nie bgdg wnosil/Ja skarg i za2aleri.

VII. Oswiadczenie o prryprorr-adzaniu i odbieraniu ucznia ze szkoly
O(wiadczam, 2e bEdzieml' osobi(cie przyprowadzai i odbierat dziecko ze szkoll we wskazanych
godzinach.

VIII. OSwiadczam, ie zapoznaleml-lam siq z procedurq bezpieczeristwa obowiqzujqcq na terenie
plac6wki w okresie pandemii COVID-I9 oraz z procedur4 postqpowania z uczniem chorym
w czasie epidemii COVID-19 i zobo{'iqzujt sig bezwzglqdnie przestrzegad ich zapisriw.

IX. Wvra2am zgodg na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

Biall"stok. dnia

PBEZ\,DFN

poz. 568 * ?m, *" "*,&,Fgq#i
zcznanie majqce sluT)a za donod w postcpo\aniu sqdoulm lub w inn),rn postgpo$tnru pro$adzonym na podstave usla

lub zaraja pra\vdq. podleBa karze pozba$ienia u olnosci od 6 mresrgcy do lal8 "

ASTA

szTruskohski
e ..Kto. skladatqc

X. OSwiadczenie o odpowiedzialno5ci karnej
Oiiwiadczam, ze jestem Swiadonry/-a odpowiedzialnoSci za podanie nieprarvdzirvych danych.
w tyrn odpowiedzialno(ci karnej na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnegor.



Klauzula informacl'jna

Zgodnie z art. I 3 ust. I i ust. 2 (intbnnacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby.

kt6rej dane dotyczq) rozporzqdzenia Parlamentu Europeiskiego iRady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 201 6 r. rv sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

osobowych i u'sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE
(o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) intbrmujg. iz:

adminislralorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danyclr osobo*ych w1'nikaj4cych z przepisorv

prawaJesl

z siedzibq przy ul. ................

inspektorem ochrony danych w

Jest .

kod poczto\\J'

/nazNa placo\\di/

adres e-mail do korespondencji: .

/rnrre I na1$rsko/

Pani/Pana dane osoborve oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane bgd4 w celu ustalenia pierwszeisfwa
dostgpu dziecka do opieki szkolnej oraz przeprowadzenia badari temperatury ciala' kt6re odbQda

sit na terenie plac6wki (podstawa prawna . drl. 6 ust. I pkt c ogolnego rozporz4dzenia o ochronie danych

osobowych - przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obou'ipku prawnego ci4zqcego

na administratorze oraz urt. 9 ust. 2 pkl i og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych -

przetwarzanie jest nieztrgdne ze wzglgdorv nviqzanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia

publicznego. takich jak oclrrona przed powaZnymi transgranicznymi zagro2eniami zdrowotnyrni
lub zapewnienie wysokich standard6w jakosci i bezpieczeistwa opieki zdrowotnej oraz produktow

leczniczych lub wyrobow ntedycznych. na podstawie prawa Unii lub prarva paistwa czlonkowskiego,

kt6re przewidujq odpowiednie. konkretne Srodki ochrony praw iwolnoSci os6b, kt6rych dane dotyczq,

w szczeg6lnoSci tajemnica zarvodowq - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczegolnych

rozrvi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przecirvdzialaniem i zwalczaniem COVID-19. innych

chor6b zaka2nych oraz wyrvolanych nimi sytuacji kryzyso*ych i stosorvne wytyczne Generalnego

Inspektora Sanitarnego)

kategorie odnoSnych danych osobowych czlonk6w rodziny: imig i nazwisko. numer telefonu. rniejsce

zatrudnienia. inforrnacje o stanie zdrowia (szczeg6lna kategoria danych osobowych). inlbrmacja
o sytuacji rodzinnej
odbiorcq Pani/Pana danych osoborvych oraz Pani/Pana dziecka bqd4 podmiot) publiczne, organy
pafstwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka b9d4 przechowywane przez okres niezbqdny do realizacji

celorr oraz przez okres r,ynikajqcy z przepis6rv archirvalnych okreSlonych na podstawie

m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treici swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przet\r'arzania. prauo rrniesienia sprzecirru. prawo do cofniqcia zgody w dorvolnym

momencie bez wplyuu na zgodnoic z prawent przetv"arzania. ktdrego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnigciem
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan. i2 przetwarzanie danych

osobowych dotycz4cych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy o96lnego rozporzqdzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

podanie przez Pani4/Pana danych osobouych jest wymogiem ustawowym oraz umownym.
a ich niepodanie moze skutkowai pozostawieniem rvniosku bez rozpatrzenia. $]razona przez Paniq lPana

zgoda na porniar temperatury przez Administratora jest dobrowolna. lecz niezbgdna do realizacii badania.

Odmowa podania danych osobowych Administratorowi moZe wplyn4i na decyzjg w sprawie ustalenia

pierwszenstrva dziecka objgcia opiek4 oraz uniemozliwi *ykonanie badai




