
Załącznik nr 1 do   

Zasad organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3   

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9   

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania   

COVID-19 22 marca 2021 r.  

   

Wniosek o objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo - 

wychowawczymi z elementami zajęć dydaktycznych   
    

1. Wnioskuję o objęcie mojego dziecka …........................................................................  
                                                                                                                                  imię i nazwisko dziecka  
zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi z elementami zajęć dydaktycznych w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu od dnia …............................................. 
 

2. Wniosek motywuję ……………………………………………………………………..  
 

…………………………………………………………………………………………….. 
    

3. Dziecko będzie uczęszczało o szkoły w godzinach: od ………....do ......................  
 
 
4. Informuję placówkę o ścieżce szybkiej komunikacji: 

- telefon podstawowy: …………………….. 
- telefon dodatkowy: ……………………… 
- inna droga komunikacji: ………………….. 

……………………………….………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 
5.  Ja niżej podpisana/y przekazując dziecko pod opiekę Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 9 w trakcie trwania pandemii COVID-19 oświadczam, że jestem 

świadoma/y potencjalnego zagrożenia wynikającego z możliwości zakażenia.  
Jednocześnie oświadczam, że nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie 

lub izolacji, a w przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi niezwłocznie poinformuję o tym 

placówkę.  
……………………………….………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych   

  

6. Zapoznałem/am się z obowiązującą od dnia 18.05.2020 „Procedurą bezpieczeństwa” 

(dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce “nauczanie zdalne” oraz na 

tablicy w przedsionku szkoły).  
……………………………….………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych   

   

7. Jestem świadomy/a, że w razie wystąpienia u dziecka takich objawów chorobowych jak 

np. katar, kaszel, stan podgorączkowy, wymioty lub inne objawy choroby, dziecko nie 

zostanie przyjęte do placówki, bądź będzie musiało zostać niezwłocznie z niej odebrane 

przez rodziców.   
   

……………………………….………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

   



   

9. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed 

przyjęciem dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce, przez cały czas 

trwania stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego 

chorobą COVID-19.  
Pomiaru dokonuje każdorazowo pracownik szkoły termometrem bezdotykowym.   

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań prewencyjnych               

i zapobiegawczych, związanych z zagrożeniem COVID-19.  
(Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) pozwala placówce na przetwarzanie 

danych wrażliwych gdy jest to niezbędne: 
a. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); 

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 

c. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 

 

……….………………………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

10. Moje dziecko po zajęciach w szkole: 

- zostanie odebrane przez rodzica/opiekuna*, 

- zostanie odebrane przez inną upoważnioną osobę – (należy podać dane osobowe i 

serię i nr dowodu osoby upoważnionej)*……………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

- może wrócić samo do domu w zadeklarowanej wyżej godzinie* 
                *proszę zaznaczyć właściwe 

……….………………………..  

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

11. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………….. oświadczam, 

że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
   

       ……………………………………                                            ……………………………………….....  

Data                     Podpis rodziców/opiekunów prawnych. 

  

   

   
 

 


