
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie szybkiego testu 
antygenowego („testu do samodzielnego wykonania”) w szkole od 2 sierpnia 

2021 r. 
 
Osoby mogą wejść do szkoły tylko w przypadku negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-
CoV-2, który nie jest starszy niż 24 godziny. Badanie za pomocą uznanych testów do samodzielnego 
wykonania można przeprowadzać m.in. w szkole pod nadzorem grona pedagogicznego (§ 1a, ustęp 1, 
zdanie 2, nr 1 Rozporządzenia w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa). 
 
Jeśli wynik testu jest pozytywny, to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2, i) Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) w połączeniu z §§ 6, 8 niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami 
(niem. Infektionsschutzgesetz - IfSG) szkoła jest zobowiązana do poinformowania Państwa o 
pozytywnym wyniku testu Państwa wzgl. Państwa dziecka oraz do przekazania danych Państwa lub 
Państwa dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia i dane dotyczące stanu zdrowia) do właściwego 
inspektoratu sanitarnego. Jest to konieczne, aby wyraźnie zidentyfikować Państwa/Państwa dziecko i 
w razie konieczności skontaktować się z Państwem. 
 
Zdaję sobie sprawę, że obowiązkowy test może być przeprowadzony przy pomocy alternatyw 
wymienionych w § 1a 3 Rozporządzenia w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa (test w 
centrum testowym i przedłożenie zaświadczenia; test w certyfikowanej placówce pobierania wymazów 
i przedłożenie zaświadczenia lub test wykonany w domu przy pomocy uznanych testów i przedłożenie 
odpowiedniego zaświadczenia).   
 
Swoim podpisem wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez moje dziecko testu do samodzielnego 
wykonania w szkole. W tym kontekście wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub 
danych mojego dziecka w związku z testem do samodzielnego wykonania. Zostałem poinformowany(-
a), że jeśli test wykonywany jest w ramach klasy, wynik testu do samodzielnego wykonania mojego 
dziecka /mojego testu może zostać ujawniony obecnym osobom trzecim. 
 
Odwołanie niniejszej zgody na przeprowadzenie testu w szkole jest możliwe w każdej chwili ze skutkiem 
na przyszłość (pocztą, e-mailem lub faksem do szkoły). 
 

 Informacje o szkole  
 

 Nazwa 
 

 pełny adres 
 

 

 Informacje o uczniu  
 

 Nazwisko   
 

Imię Data urodzenia 

 

 Informacje o opiekunach prawnych (tylko dla niepełnoletnich uczniów) 
Termin „opiekun prawny” jest używany zgodnie z prawem szkolnym kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze 
Przednie, zgodnie z którym opiekunami prawnymi są osoby uprawnione do opieki nad dzieckiem na mocy prawa 
cywilnego (por. § 138 ust. 2 SchulG MV).  

 
1. 

Nazwisko   Imię 
 

☐ Opiekun prawny  

Adres domowy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto)  
 
 

Telefon z numerem kierunkowym / wskazanie dostępności  
 
 

 
2. 

Nazwisko   Imię ☐ Opiekun prawny  
 

Adres domowy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto)  
 
 

Telefon z numerem kierunkowym / wskazanie dostępności  
 
 

 
Wyrażam(y) zgodę na udział mnie/mojego/naszego dziecka w testach do samodzielnego 
wykonania SARS-CoV2 przeprowadzanych w szkole podczas tygodnia zajęć klasowych. 
 

 Miejscowość, data  
 
 

Podpis rodziców / pełnoletniego ucznia 
 
 
 



 


