
Deklaracja uczęszczania na konsultacje z nauczycielami organizowane  
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

  

Deklaruję uczęszczanie ……………………………………………………………………  klasa ………………… 
(imię i nazwisko ucznia)                                                                   

na konsultacje z nauczycielami, które odbywają się według ustalonego harmonogramu w Zespole Szkół Nr 2 
w Opatowie działającym w czasie stanu pandemii COVID-19. 

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………………………….. 

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji: 

Rodzic ucznia: tel.  …………………………………………   lub   opiekun prawny: tel. ………………………………. 

II. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia 
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto 
nie miało świadomego kontaktu: 

1. a) z osobą chorą na COVID-19, 
2. b) z osobą będącą w izolacji, 
3. c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

III. Oświadczenie o pobycie ucznia w szkole 

Oświadczam, że zgadzając się na pobyt dziecka w szkole działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 

jestem świadomy/świadoma* 

istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 dziecku, rodzicom/opiekunom prawnym, 
innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń.  

IV. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie placówki w okresie 
pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z uczniem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję 
się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów. 

V. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

  

Opatów, dnia  ……………………………..……………………………………….               
                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 
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) informuję, iż administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych 
osobowych wynikających z przepisów prawa jest Zespół Szkół Nr 2  z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów. 


