
SPOSÓB BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA W OKRESIE WPROWADZONEGO 
STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach  
 

Zarządzenie Nr 41/08/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach 

z dnia 28 sierpnia 2020r. 
 
na podstawie:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z 
późn. zm.),  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), Wytyczne GIS, MZ i MEN z 5 sierpnia 2020 r. dla szkół podstawowych – 
organizacja zajęć w szkole i placówce od 1 września 2020 r.. Wytyczne GIS z 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                      
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.).  

 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania i zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników, podopiecznych 

i innych osób na terenie szkoły na czas ogłoszenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju w zakresie organizacji 

roku szkolnego 2020/2021 bezpieczny powrót do szkoły od 1 września 2020 w warunkach epidemii.  

§ 1 

W związku z rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 wprowadzam procedury bezpieczeństwa w okresie 
pandemii covid-19  dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach, które stanowią załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 2 

Pracownicy ZSiP, opiekunowie dzieci, nauczyciele, rodzice mają obowiązek zapoznać się Zarządzeniem Dyrektora 

szkoły oraz z procedurami postępowania w okresie wprowadzenia stanu epidemicznego.  

§ 3 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.   

Dyrektor szkoły  
Kazimierz Wojnicki  
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1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY 
 
 Celem procedury jest określenie zasad bezpiecznego postępowania i zapewnienia 
bezpieczeństwa dla dzieci/uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli oraz innych 
osób przebywających na terenie szkoły na czas ogłoszenia stanu epidemiologicznego na terenie 
kraju. 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 
 
 Z treścią niniejszej procedury należy zapoznać wszystkich pracowników przed 
dopuszczeniem do dalszej pracy na terenie placówki. Odpowiedzialni za realizację postanowień 
niniejszej procedury są przełożeni pracowników. Funkcję kontrolną pełni Dyrektor ZSiP                          
w Domosławicach. Procedura obowiązuje od dnia podpisania do momentu ogłoszenia końca 
stanu epidemiologicznego w kraju. 
 Procedura została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej, MZ i GIS w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w oparciu 

o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z działania MEN w zakresie organizacji 

roku szkolnego 2020/2021 bezpieczny powrót do szkoły od 1 września 2020 w warunkach 

epidemii.  

 
3. TERMINY I DEFINICJE 

 
1. Pracodawca – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. 

Józefa Tischnera w Domosławicach wyznaczonego do pełnienia obowiązków nadzoru nad 
placówką.  

2. Pracownik – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w szkole, 
o której mowa. 

3. Uczeń - należy przez to rozumieć także uczniów  i wychowanków Zespołu Szkół i Przedszkola 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach. 

4. Rodzic - należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
 

4. OPIS POSTĘPOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
4.1. OGÓLNE WYTYCZNE POSTĘPOWANIA   
 

1. Od 1 września 2020 r. naukę w szkole w sposób tradycyjny rozpoczynają wszyscy 
uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera                                                 
w Domosławicach.   

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                           
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

3. Rodzice podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami  obowiązującymi w 
ZSiP i zapobieganiu zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby oraz postepowania 
na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID 19 (załącznik nr 1).  
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4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej.  

5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk. (załącznik nr 3).   

 

4.2. WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE I PLACÓWCE 
ZSIP w DOMOSŁAWICACH: 

 

4.2.1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły.  

Przestrzeń wspólna szkoły to:  

• główne wejście do szkoły, przedsionek – wejście nr 1,  

• korytarz przy Sali gimnastycznej szkoły (wejście od tyłu na salę gimnastyczną) – wejście 
nr 2,  

zachowując zasady: 

a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                            
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Przychodzenie uczniów do szkoły:  

• Dzieci do przedszkola oraz kl. „0” wchodzą do szkoły (i wychodzą) wejściem nr 1 
(główne wejście do szkoły) w godz. od 7:00 – 7:15 lub od 7:30 do godz. 8:00 oraz 
kierują się do szatni pomieszczenie nr 032 

• Uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej wchodzą do szkoły (i wychodzą) wejściem 
nr 1 (główne wejście do szkoły) w godz. od 7:15 do 7:30 oraz kierują się do szatni 
pomieszczenie nr 002 (piwnice- szatnia nauczania początkowego). 

• Uczniowie kl. V szkoły podstawowej wchodzą do szkoły (i wychodzą) wejściem nr 2 
od strony Sali gimnastycznej (wejście od tyłu na salę gimnastyczną) i kierują się do 
szatni pomieszczenie nr 038 następnie, udają się bezpośrednio do swojej klasy, sala 
nr 40 (przy Sali gimnastycznej).  

• Uczniowie klas IV oraz VI–VIII wchodzą do szkoły wejściem nr 3 przez szatnię i udają 
się bezpośrednio do swoich klas,  
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• Uczniowie szkoły muzycznej wchodzą do szkoły (i wychodzą) wejściem nr 1 (główne 

wejście do szkoły) i kierują się do szatni pomieszczenie nr 002 Boks nr I (piwnicach). 

2. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach uczęszczający do 
oddziałów zamiejscowych szkoły muzycznej w Dobrocieszu, Tęgoborzy, Porąbce 
Uszewskiej, Gnojniku, Milówce, Wojniczu, Gromniku, Paleśnicy obowiązują również 
procedury funkcjonujące w w/w placówkach oraz zobowiązuję się nauczycieli, uczniów i 
rodziców do bezwzględnego ich przestrzegania.  

3. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone zostaje do niezbędnego minimum 
(osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i przebywać w wyznaczonych 
obszarach. 

4. Komunikacja ucznia z opiekunem odbywa się z zachowaniem skutecznej i szybkiej 
komunikacji oraz techniki komunikacji na odległość.  

5. Uczniowie i pracownicy ZSiP w Domosławicach zobowiązani są do noszenia w części 
wspólnej szkoły maseczek lub przyłbic.  

6. Osobom z zewnątrz (w tym rodzicom/opiekunom uczniów) wchodzącym do szkoły zostaje 
zmierzona temperatura przy pomocy termometru bezdotykowego.   

7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w publicznym przedszkolu                                           
w Domosławicach rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie 
placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę 
rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego 
minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

8. Uczniom przy wejściu do szkoły zostaje mierzona temperatura lub jeżeli pracownik szkoły, 
nauczyciel, opiekun zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności, kaszel. Wówczas należy odizolować ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu zwanym IZOLATKĄ zapewniając min. 2 m odległości od innych 
osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (własnym środkiem transportu). 

9. W miarę możliwości uczniowie poszczególnych klas uczą się i przebywają w jednej 
przypisanej do nich Sali lekcyjnej. Zmiana Sali następuje pod opieką nauczyciela                                  
z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnohigienicznych.   

10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostają usunięte z Sali lub uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. 
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12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz na zajęciach z WF oprócz warunków 
atmosferycznych zagrażających życiu.  

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zajęcia z WF 
odbywają się głównie na świeżym powietrzu.  

18. Uczniowi nie wolno  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

19. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, 
należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 
uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych (wg odrębnego Regulaminu). Z zajęć świetlicowych mogą korzystać tylko 
uczniowie oczekujący na dowóz oraz uczniowie których oboje rodziców pracuje.  

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Zajęcia pozalekcyjne oraz realizowane projekty odbywać się będą wg tych samych zasad 
co obowiązkowe zajęcia dydaktyczne uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące 
organizacji zajęć lekcyjnych. 

23. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, (wg odrębnego 
Regulaminu).  

24. Zaleca się dla wszystkich uczniów używanie pół przyłbic.  
 

4.2.2. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 
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2. W wejściu do budynku szkoły (przedsionek) umieszczone zostały płyny  dezynfekujące 

do rąk oraz zamieszczone informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku 
dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie 
lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 
obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników (załącznik nr 2).  

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w 
indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
 

4.2.3. GASTRONOMIA 
1. W szkole zabrania się korzystania z źródełka i fontanny wody pitnej. 
2. Do organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników, tj. odległość stanowisk pracy, – środki ochrony 
osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów celem 
utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Wydawanie posiłków dla poszczególnych klas i przedszkola odbywać się będzie wg 
ustalonego harmonogramu z zachowanie zasad i procedur COVID 19.  

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C z funkcją wyparzania. 

5. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w placówce myte są w zmywarce 
z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC z funkcją wyparzania. 

6. Posiłki przeznaczone na wynos dla ZS w Złotej odbierane są przez osoby z zewnątrz 
w drzwiach wejściowych do kuchni ZSiP w Domosławicach. Natomiast, pojemniki na 
żywności za każdym razem są dezynfekowane w sposób nie mający wpływu na 
przewożona w nich żywność.  
 

4.2.4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                                                    
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
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1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę. 
 
2. Wyznaczona zostaje i przygotowana IZOLATKA (wyposażona w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

3. Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-
19: 

− Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

− W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

− Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

− Zostały przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
służb medycznych. 

− Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek 

− Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
 

3.3   DYREKTOR SZKOŁY: 
1. Przygotuje wraz z nauczycielami oraz upowszechni wśród nauczycieli, uczniów i 

rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  
2. Przygotuje plan przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w 

tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni.   
3. W przypadku podejrzenia zakażenia powiadomi organ prowadzący szkołę i Inspekcję 

Sanitarną. 
4. Ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

5. W miarę możliwości ograniczy przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadba o 
zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 
osobami. 

6. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieści płyn do dezynfekcji rąk i zobliguje 
wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego. 
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7. O ile jest taka potrzeba, zaopatrzy pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 
8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesi plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk 
oraz zakrywania ust i nosa. 

9. Zapewni sprzęt i środki oraz będzie monitorować prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach. 

10. Przeprowadzi spotkania z pracownikami i zwróci uwagę, aby kładli szczególny nacisk 
na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni 
przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

11. Wyznaczy i przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

12. Umieści w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

13. Przygotuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 
 

1.2.2. NAUCZYCIEL: 
1. Wyjaśni uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i 

dlaczego zostały wprowadzone. 
2. Zorganizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.   
3. W miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i 

podręczników. 
4. Wywietrzy salę, w której prowadzi zajęcia, co najmniej raz na godzinę lekcyjną. 
5. Zwróci uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 
6. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w 

tym należy ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu 
zajęć. 

 
1.2.3. UCZEŃ 

1. Otrzyma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz zapoznania się z 
ich harmonogramem. 

2. Zakazuje się umawiania na konsultacje uczniów chorych lub jeżeli w domu ucznia 
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

3. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 
ucznia. 

4. Uczeń powinien zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 
nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

5. W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek korzystać z osłony na usta i nos oraz 
zachować dystans społeczny. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce, a 
jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji umyć 
ręce. 

7. Z szatni korzystać należy według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 
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8. Bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i 
ust. 

9. Uczeń powinien zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 
kichania czy kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. 

10. Unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

11. Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej powinien zapoznać się ze 
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek (wg. odrębnych procedur) –  
zamieszczonych przed wejściem do biblioteki. 
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Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 
(rodzica dziecka/opiekuna uczęszczającego do szkoły) 

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

/imię i nazwisko ucznia/         /klasa/ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
          /imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) /         /numer telefonu do kontaktu/ 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w takcie epidemii COVID-19, 

obowiązujące w ZSiP w Domosławicach, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń 

i jestem świadoma aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz znane jest mi ryzyko na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

sanitarnych.  

 …………………………….…………………...............  

(data i czytelny podpis rodzica) 
 

 

Oświadczam, że moja córka / mój syn ……………………………………………… nie miał kontaktu z osobą 

zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 

kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia 

dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, 

kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie 

przyprowadzać chorego dziecka do szkoły. 

…………………………….…………………...............  

(data i czytelny podpis rodzica) 
 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole procedur związanych z reżimem sanitarnym 

oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w szkole.  

…………………………….…………………...............   

(data i czytelny podpis rodzica) 
 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły pomiaru temperatury u mojego dziecka jeżeli 

zaistnieje taka konieczność z wykorzystaniem termometru bezdotykowego  

…………………………….…………………...............   

(data i czytelny podpis rodzica) 

 
 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na COVID-19. 

…………………………….…………………............... 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-

19. 

…………………………….…………………............... 

(data i czytelny podpis rodzica) 
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klauzula informacyjna RODO  

 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informujemy 

że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w okresie pandemii COVID-19 jest Zespół Szkół                                    

i Przedszkola w Domosławicach.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, do którego można kierować ewentualne pytania i uwagi 

w zakresie danych osobowych na adres email: iod@czchow.pl lub listownie na adres siedziby administratora z 

dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Tel. 14 66 21 711  

3. Dane przetwarzane są w związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID-19 oraz wprowadzeniem 

nowych procedur przeciwepidemicznych postępowania zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się 

choroby oraz postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 w ZSiP  w 

Domosławicach, na podstawie art. 6 ust 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4. Dane dotyczące osób przyjętych do przedszkola w czasie pandemii COVID-19 oraz dokumentacja z tym związana 

będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły danego roku 

szkolnego.  

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy, Główny 

Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących 

przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań.  

6. W przypadku niewyrażenia zgody na podanie i gromadzenie danych wymienionych w oświadczeniu                                       

i procedurach postępowania, zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby oraz postepowania w 

przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 skutkuje nieprzyjęciem dziecka do szkoły w czasie 

pandemii COVID-19.  

7. Osobie, (rodzicowi/opiekunowi prawnemu) której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące administratora na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych (np. firmy w zakresie hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej itp.) oraz 

uprawnione instytucje państwowe i samorządowe, sanepid, szpital. (imię, nazwisko dziecka, rodzica/opiekuna, 

adres, telefon, objawy chorobowe). 

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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Załącznik 1 

MONITORING PRAC PORZADKOWYCH W ZSiP W DOMOSŁAWICACH 
 

Lp. Nazwisko i imię 
pracownika 

prowadzącego prace 
porządkowe i 
dezynfekcyjne  

Data  Godz. 
wykonywania 

prac 
porządkowych  

Treść (które 
pomieszczenia były 

sprzątane i 
dezynfekowane)  

Podpis pracownika  
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Załącznik nr. 3 
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