ANKIETA – WYWIAD
………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica

Imię i nazwisko dziecka

1. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni ktoś z członków rodziny chorował (katar, kaszel, temperatura)?
TAK
NIE
2. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni spotykali się Państwo z kimś, kto przyjechał z zagranicy?
TAK
NIE
3. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni spotykali się Państwo z kimś, kto przebywał na kwarantannie?
TAK
NIE
4. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni spotykali się Państwo z kimś, kto CHOROWAŁ na COVID-19.
TAK
NIE
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki o zaistnieniu
zdarzeń w punktach 1-4
TAK
………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/y ryzyka COVID – 19 zarówno u dziecka, nas rodziców, innych
domowników, jak i pracowników szkoły oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Legnicy.
Jednocześnie zobowiązuję się przyprowadzać do szkoły

zdrowe dziecko. Jestem świadoma/y

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych w ankiecie oraz oświadczeniach.
W przypadku stwierdzenia u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących COVID-19,
zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.
Aktualny numer telefonu komórkowego matki ………………………………………………………………….
Aktualny numer telefonu komórkowego ojca ……………………………………………………………………

…......................................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie mamy możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem
w domu.
…......................................................................................................
Data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów

ZGODA NA WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego
dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące personel szkoły objawy. Oświadczam,
iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz
bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki.

………………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Administratorem

zebranych

danych

jest

Szkoła

Podstawowa

Nr

10

im.

Zofii

Kossak

z

siedzibą

w Legnicy 59-220, przy ulicy Jaworzyńskiej 47. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@valven.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa:
- §4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j.
Dz. U. poz. 410 z późn. zm.);
- Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku
z otwarciem przedszkoli z dnia 4 maja 2020r. oraz szkół podstawowych z dnia 14 maja 2020r.
Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają
Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego
prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji
trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy placówki.

