
 
......................................................... 
  Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 
Dane do kontaktowania się 
w sprawie rozpatrzenia wniosku 
 
tel. .................................................... 
 
e-mail ............................................... 
 
        Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Ełku 
 
 

WNIOSEK O WZNOWIENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

W KLASACH I-III w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 
w okresie pandemii COVID-19 w terminie od 25.05.2020 r. 

 
W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych opublikowanych dla szkół na stronie internetowej urzędu obsługującego 

Ministra Edukacji Narodowej.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

 

Oświadczam, 
że znam warunki korzystania z opieki w szkole w czasie epidemii  

i wnioskuję o przyjęcie dziecka  
 

........................................................................................ 

Imię i nazwisko dziecka, klasa 

na zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych.  

I. Przyjmuję wymienione zasady opieki szkolnej w okresie epidemii: 
1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy 

chorobowe.  
2. Nie może korzystać z opieki szkolnej dziecko, które mieszka wspólnie z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
3. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, przebywająca 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
4. Dziecko, u którego w czasie opieki szkolnej stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, do czasu 

odebrania przez rodziców jest izolowane. 
5. Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek z domu. 
6. Osoby przyprowadzające i odbierające  dzieci z placówki wychowania przedszkolnego są zobowiązane 

do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności: 
1) osłaniania ust i nosa; 
2) zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób  przebywających 

w otoczeniu; 

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


 

II. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała. 
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska. 
 

Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka  
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 
*skreśl niewłaściwe 

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

III. Zgodnie z wytycznymi placówka pełniąca opiekę szkolną zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej 
komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 
chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka objawów 
chorobowych.  

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

IV. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki szkolnej 
niż limit dzieci, dla jakich placówka może organizować opiekę w okresie epidemii, pierwszeństwo mają 
rodzice, którzy: 

1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;  
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,  
3) są pracowników handlu lub przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa, jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie informacji, 
który z rodziców, jakie kryterium spełnia. 
 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

V. Deklaracja czasu przebywania dziecka w szkole: 
 

Deklarowany czas pobytu dziecka w 
szkole 

Godziny pobytu dziecka na terenie placówki 
od……………. do…………….. 

Deklarowany pobyt dziecka  
w świetlicy szkolnej 
(dotyczy dzieci zapisanych 
do świetlicy) 

Świetlica szkolna 
 Tak                                 Nie 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 
od……………. do…………….. 



 

 

VI. Oświadczenia: 
 

Oświadczenie o pobycie dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 
 

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę wychowawcom SP3 w Ełku działającym  
w czasie stanu pandemii COVID-19, jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących 
zarażeniem się COVID 19: a) dziecku  b) rodzicom/ opiekunom c) innym domownikom i w przypadku 
zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.   

 

 
Ełk, dnia ......................                 ....................................                      …………………………      
    Podpis matki     Podpis ojca                      
  

 
 

Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły. 

 
Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko ze szkoły. 

 
Ełk, dnia ......................                 ....................................                      …………………………      
    Podpis matki     Podpis ojca                      
  

 
 

Oświadczenie o samodzielnym przyjściu i opuszczeniu przez nasze dziecko szkoły. 
 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne wyjście naszego  dziecka ze szkoły po zakończonych 
zajęciach. 

 
Ełk, dnia ......................                 ....................................                      …………………………      
    Podpis matki     Podpis ojca                      
  
 

Klauzula   informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
(RODO) informujemy iż  Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest: Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku  – Joanna Sokołowska.  Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wznowienia opieki przedszkolnej 
w okresie pandemii oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa oświatowego. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania działań kwalifikacyjnych, 
w czasie, w  którym  możliwe jest wniesienie odwołania lub innego roszczenia, a także w okresie, przez który zobowiązani 
jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego Administratora, jednak nie dłużej niż 
rok od czasu zakończenia czynności. 

Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 
Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być: Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,  Ministerstwo Edukacji Narodowej 
poprzez System Informacji Oświatowej,  GIS oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w określonych wyżej celach  TAK    NIE 

 

Data  …………………...r.          Czytelny podpis rodzica……………………………............ 

                                            Czytelny podpis rodzica………………………………………. 


