Oława……………………………..
Ankieta dotycząca stanu zdrowia ucznia
do Procedury Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie
w czasie pandemii COVID-19 oraz wytycznych GIS , Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dane osobowe ucznia
Imię

Nazwisko

klasa

Aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów
Numer telefonu matki

Numer telefonu ojca

Inny kontakt ( wskazać
osobę , pokrewieństwo)

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie epidemii zakażeń
nowym koronawirusem Sars – CoV – 2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dziecka oraz
personelu szkoły, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania, które pomogą nam zaplanować
efektywną opiekę.
Czy dziecko jest zdrowe:
Czy w ostatnich dniach dziecko wykazywało poniższe objawy
duszność, kaszel, katar, gorączka, biegunka, utrata apetytu, zaburzenia
węchu/smaku, osłabienie

TAK
TAK

NIE
NIE

Czy dziecko miało kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID -19,
TAK
NIE
bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie?
Czy w ostatnich dniach dziecko miało kontakt z osobą chorą,
TAK
NIE
przeziębioną?
Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą, nie istnieją żadne
przeciwwskazania do uczęszczania mojego dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego . Jednocześnie
jestem świadomy/a zagrożenia pandemicznego COVID-19.
Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznymi MEN i GIS
dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii Covid-19,
oświadczam, że do szkoły / oddziału przedszkolnego będę przyprowadzać dziecko;
 zdrowe,
 bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka)
 które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających
w kwarantannie
Rodziców zobowiązuje się do odebrania telefonu i szybkiego odbioru dziecka
z placówki w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się choroby .
W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast
umieszczone w przygotowanym wcześniej izolatorium wyposażonym w niezbędne środki ochrony
osobistej i niezwłocznie zostanę powiadomiony/powiadomiona, a w razie potrzeby powiadomione
zostaną również stosowne służby.
Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka odnośnie
koronawirusa SARS-CoV-2 lub COVID – 19 w moim najbliższym otoczeniu

Podpis rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………..
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie,
ul. Rybacka 6a, 55-200 Oława
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i
1378 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Petrykiewcz e-mail: k.petrykiewicz@gmail.com
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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