
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W DZIAŁDOWIE 
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25.05.2020 r. 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19  

Nazwisko dziecka Imię dziecka Drugie imię dziecka 

 

 

  

Klasa     

 

Imię i nazwisko rodziców 

 

ojciec matka 

 

 

 

Kontakt telefoniczny z 

rodzicami (opiekunami) 

  

 

Godziny pobytu dziecka w szkole od dnia ………………………….. (proszę podać datę) 

 

Dzień tygodnia od godz. do godz. 

Poniedziałek   

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

Oświadczam, że w dniu składania wniosku jestem osobą pracującą: 

Matka:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podad miejsce pracy 

Ojciec:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podad miejsce pracy 

 

 

Ja, ……………………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z 
      (imię i nazwisko) 

wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa 

Zdrowia dotyczącymi organizacji zajęd opiekuoczo-wychowawczych w klasa I-III w trakcie epidemii 

Covid-19 oraz procedurą zapewniającą bezpieczeostwo w SP nr 1 w związku z wystąpieniem 

Covid_19.  

       ………………………………………………………………….                                                                 
        (data i podpis) 

 
Ja, ……………………………………………………… niżej podpisany wyrażam zgodę na kontrolowanie  
(imię i nazwisko) 

temperatury ciała mojego dziecka ………………………………………………………………………….  
                                                                                                                   (imię i nazwisko  dziecka) 

 
        

……..…………………………………………………. 
                        (data i podpis) 

 



 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych 

osobowych w Przedszkole Nr 1w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Wł. 

Jagiełły w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo, e-mail: gim1_dzialdowo@poczta.onet.pl 

2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych SP nr 1 w Działdowie, dostępny jest pod adresem e-mail: iodo@rt-net.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakooczenia stanu epidemiologicznego. 

Pełna treśd klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie placówki, na tablicy ogłoszeo. 

 

Deklarację zgłoszenia należy przesład na podany adres mailowy szkoły:  

gim1_dzialdowo@poczta.onet.pl  z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 
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