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Zarządzenie nr 1/2020/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach 

 z dnia 1 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1                                 

im. św. Jana Kantego w Kętach  w okresie epidemii COVID-19 w trakcie nauki stacjonarnej 

w roku szkolnym 2020/2021 od 1 września 2020 roku  

PODSTAWA PRAWNA: 

1. art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378).  

2. Wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: Rekomendacje dotyczące 

organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – 

edukacja wczesnoszkolna, Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół)  
zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły wprowadza się procedurę bezpieczeństwa.  

 

§ 2 

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz wszystkie osoby 

przebywające na terenie Szkoły. 

2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszej Procedury 

      na stronie internetowej szkoły,  w dzienniku elektronicznym (dla nauczycieli) oraz w Księdze   

      Zarządzeń Szkoły.  

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie nr 24/2019/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w 

Kętach z dnia 20 maja 2020 r.            

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia  nr 1/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach  z dnia 1 września  2020 r.  

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca  w trakcie nauczania 

stacjonarnego na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach 

 w okresie epidemii COVID-19 

 

I. CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach w związku                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.  

 

II. ZAKRES PROCEDURY 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły, uczniów uczęszczających do 

Szkoły, rodziców oraz wszystkich osób przebywających na teranie Szkoły w trakcie trwania 

epidemii COVID-19. 

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników, uczniów i 

rodziców jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach. 

2. W Szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

3. Pracownicy, rodzice oraz osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązani są do 

zapoznania z procedurą, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły  

sp1@edukacja.kety.pl, przesłana przez dziennik elektroniczny (do nauczycieli) oraz 

udostępniona w Księdze Zarządzeń Szkoły. Potwierdzeniem zapoznania się z 

procedurą przez pracowników Szkoły jest: 

a) podpis pracownika obsługi i administracji na imiennej liście, 

b) wydruk z dziennika elektronicznego potwierdzający odebranie wiadomości 

przez nauczyciela. 

4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie Szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-

19 odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a 

także za  bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków 

ochrony  osobistej. 

5. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem. 

6. Zadania Dyrektora Szkoły: 

a) we współpracy z Organem Prowadzącym jest odpowiedzialny za 

zaopatrzenie szkoły we wszystkie środki niezbędne do utrzymania 
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właściwych warunków higienicznych na jej terenie oraz zaopatrzenie 

pracowników szkoły w niezbędne środki  ochrony osobistej, 

b) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Szkoły 

zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami, 

c) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w 

Szkole, 

d) kontaktuje się z rodzicem bądź opiekunem prawnym– telefonicznie, w 

przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka, 

e) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia 

lub pracownika, 

f) współpracuje ze służbami sanitarnymi, 

g) instruuje i informuje pracowników, rodziców/opiekunów prawnych o 

sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia. 

 

IV. ZASADY OGÓLNE 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

2. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń gdy domownicy przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów zdrowych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz pozostali 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci stosują się do następujących 

zasad: 

a) nie wchodzą do budynku szkoły, 

b) 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi, 

c) w oczekiwaniu na przekazanie ucznia nauczycielowi lub odebranie ucznia 

po zajęciach, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 

m, 

d) dystans od pracowników szkoły 1,5 m, 

e) opiekunowie oraz dzieci są zobowiązani do stosowania osłony ust i nosa. 

5. Rodzice uczniów cierpiących na alergię powinni przekazać wychowawcy 

stosowne zaświadczenie lekarskie.  

6. Zaleca się ubieranie uczniów „na cebulkę” co umożliwi szybkie dostosowanie 

garderoby dziecka w trakcie wietrzenia sal lekcyjnych i korytarzy. 

7. W trakcie pobytu w szkole staramy się w częściach wspólnych (szatnie, korytarze, 

toalety, wejścia do szkoły) utrzymywać dystans społeczny (1,5 m), pomocne w 

określeniu dystansu są „stópki” umieszczone na posadzkach w/w pomieszczeń. 

8. Uczniowie obowiązkowo noszą osłony ust i nosa: 

a) od momentu wejścia do szkoły, aż do zajęcia miejsca w klasie, 

b) w trakcie przerw, 
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c) wyjścia do toalety, 

d) po zakończonych lekcjach aż do momentu opuszczenia szkoły. 

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Obowiązuje zakaz pożyczania 

przyborów, podręczników szkolnych, rzeczy osobistych oraz dzielenia się 

jedzeniem i napojami.    

10. Stosujemy się do zaleceń nie dotykania okolic oczu, ust i nosa. 

11. Stosujemy się do zaleceń higienicznych: kichamy i kaszlemy osłaniając twarz 

zgiętym łokciem, do wycierania nosa używamy tylko chusteczek higienicznych, 

które natychmiast po użyciu są wyrzucane do zamykanego kosza na śmieci, po 

zakończeniu w/w czynności niezwłocznie myjemy/ dezynfekujemy ręce.   

12. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują / myją ręce: 

a) po wejściu do szkoły, 

b) po skorzystaniu z toalety, 

c) przed spożywaniem posiłku na przerwie, 

d) przed obiadem na stołówce, 

e) przed lekcją w pracowni komputerowej, 

f) przed i po lekcjach wychowania fizycznego, 

g) po powrocie z placu zabaw, 

h) po powrocie z przerwy/ zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły.   

13. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk znajdują się przy głównych wejściach do 

szkoły, przed stołówka oraz we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Nadzór 

nad właściwym korzystaniem z w/w środków sprawuje wyznaczony pracownik 

szkoły lub nauczyciel uczący w danej sali lekcyjnej. 

14. Myjemy i dezynfekujemy ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w 

wyznaczonych miejscach.  

15. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na 

godzinę. Po zakończonej lekcji nauczyciel otwiera okna i zamyka salę. Następny 

nauczyciel wchodzi do sali pierwszy i zamyka okna przed rozpoczęciem lekcji. 

Jeżeli warunki pogodowe lub hałas na to pozwalają okna w salach powinny być 

uchylone w trakcie zajęć. 

16. W salach uczniowie siedzą na miejscach wyznaczonych przez wychowawcę.  

17. Uczniowie maja obowiązek zmieniania obuwia od pierwszego dnia po 

rozpoczęciu roku szkolnego. 

18. Nie witamy się przez podanie ręki. 

19. W połowie dużych przerw obiadowych dodatkowy dzwonek będzie sygnałem dla 

wyznaczonej grupy do zejścia na stołówkę. 

20. Wszystkie sprawy administracyjne w sekretariacie szkoły nie wymagające 

osobistego stawiennictwa załatwiamy drogą elektroniczną. W sytuacjach 

wymagających przyjścia do sekretariatu stosujemy się do następujących zasad: 

a) rodzice i osoby z zewnątrz, obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rak przy wejściu, wpis do rejestru na portierni, zachowanie dystansu 

społecznego, 

b) uczniowie w trakcie dwóch dużych przerw (11.15 – 11.35 , 12.20 – 12.40), 
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c)  nauczyciele i inni pracownicy po pracy lub w terminie ustalonym z 

sekretariatem drogą elektroniczną, 

d) w sekretariacie może jednorazowo przebywać dwóch interesantów z 

założoną osłoną ust i nosa, zachowujących dystans społeczny, nie 

przekraczających wyznaczonej strefy. 

21. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia uczniów wyposażone są 

w sprzęty i urządzenia, które można umyć lub zdezynfekować. 

22. Na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach znajdują się numery       

telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Szkoły. 

 

V. PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA POSZCZEGÓLNE GRUPY OSÓB  

 

1. UCZNIOWIE KLAS I-III 

a) uczniowie są przekazywani pod opiekę wychowawcy/ nauczyciela i 

odbierani po zajęciach przy drzwiach wschodniego wejścia do szkoły (koło 

placu zabaw), 

b) uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły nie wcześniej niż 15 

minut przed rozpoczęciem lekcji, 

c) uczniowie powinni być odbierani punktualnie o godzinie ustalonej przez 

wychowawcę, 

d) uczniowie mają założone osłony ust i nosa od momentu wejścia do szkoły, 

aż do zajęcia miejsc w klasie, uczeń może pozostać w maseczce podczas 

lekcji, 

e) po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce, 

f) pod opieką wychowawcy /nauczyciela uczniowie przechodzą do szatni, 

przebierają obuwie, pozostawiają wierzchnie okrycia, 

g) przechodzą wschodnią klatką schodową do wyznaczonej Sali, 

h) uczniowie przebywają w wyznaczonej sali w trakcie wszystkich zajęć z 

wyjątkiem: zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, przerw 

(decyzja nauczyciela) oraz korzystania ze stołówki szkolnej, 

i)  uczniowie klas I-III nie wychodzą na przerwy z uczniami klas starszych, 

j) częstotliwość i czas przerw ustala wychowawca jednak nie rzadziej niż co 

45 minut, 

k) przed lekcjami wychowania fizycznego uczniowie przebierają się w klasie, 

l) po zakończonych zajęciach wychowawca/ nauczyciel sprowadza do 

wyznaczonej sali uczniów korzystających ze świetlicy, pozostałych 

uczniów prowadzi do szatni, a następnie przekazuje rodzicom lub 

opiekunom. 

 

 

 

 

 



6 

 

2. UCZNIOWIE KLAS IV-VIII 

a) uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem lekcji, 

b) uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem zachodnim (od strony 

rowerowni), 

c) obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, 

d) obowiązkowo zmieniają obuwie od pierwszego dnia po rozpoczęciu roku 

szkolnego, 

e) obowiązek noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły z wyjątkiem sal 

lekcyjnych i stołówki oraz podczas spożywania śniadania, 

f) we wszystkich częściach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety) starają się 

zachować dystans społeczny (1,5 m), 

g)  uczniowie mają wszystkie lekcje w wyznaczonych salach z wyjątkiem 

informatyki, zajęć w grupach językowych i wychowania fizycznego, 

h) uczniowie zajmują w ławkach miejsca wyznaczone przez wychowawców, 

nauczyciele informatyki i języków obcych wyznaczają miejsca 

poszczególnym uczniom, 

i) podczas przerw uczniowie nie przemieszczają się pomiędzy piętrami, z 

wyjątkiem: 

 przejścia do wyznaczonych sal na zajęcia językowe, informatykę i 

wychowanie fizyczne, 

 przejścia na stołówkę, 

 przejścia do biblioteki (tylko zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem), 

 wyjścia na przerwę na terenach zielonych szkoły, 

 schodząc do szatni po zakończonych zajęciach, sprowadzani przez 

nauczyciela, 

 w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela dyżurującego w celu 

przejścia do sekretariatu, gabinetu pielęgniarki. 

  

3. WSZYSCY NAUCZYCIELE 

a) przychodzą do pracy zdrowi bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji, 

b) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

nauczyciel powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku stwierdzenia 

choroby zakaźnej niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, 

c)  dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, 

d) obowiązkowo zakładają osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych oraz 

w pokoju nauczycielskim, 

e) nauczyciel indywidualnie decyduje, czy zakłada maseczkę w trakcie lekcji/ 

zajęć, 

f) przed przystąpieniem do pracy na komputerze (zapis obecności, tematu 

lekcji itp.) obowiązkowo dezynfekują ręce, 
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g) wdrażają i monitorują stosowanie procedur bezpieczeństwa 

epidemiologicznego  przez uczniów, 

h)  nauczyciele odpowiadają za bezpieczne stosowanie płynów do dezynfekcji 

rąk znajdujących się w każdej sali lekcyjnej , 

i) w sytuacji pojawienia się u nauczyciela nagłego, złego samopoczucia 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/sekretariat, 

j) w sytuacji zaobserwowania u ucznia / zgłoszenia przez ucznia 

niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę infekcje dróg 

oddechowych ( w trakcie lekcji, zajęć świetlicowych, zajęć indywidualnych 

i grupowych oraz przerw śródlekcyjnych) nauczyciel: 

 niezwłocznie kontaktuje się z dyrektorem szkoły/ sekretariatem stosując 

ustalony sygnał, 

 dyrektor wdraża procedurę zawartą w punkcie 9 organizuje zastępstwo 

za nauczyciela i informuje rodziców ucznia, 

k) po ostatniej lekcji danego oddziału nauczyciel sprowadza uczniów do 

szatni, 

l) wychodząc ze szkoły po pracy nauczyciel wyrzuca do zamykanego kosza 

na śmieci znajdującego się koło portierni  zużyte materiały jednorazowe. 

 

4. ZADANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ ZAJĘĆ 

 

A/ NAUCZYCIELE PROWADZACY ZAJĘCIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

a) przydzielają stałe miejsce każdemu uczniowi z danej grupy/oddziału, 

b) nadzorują dezynfekcję rąk wszystkich uczniów przed przystąpieniem do 

pracy na komputerze. 

 

B/ PEDAGOG/ PSYCHOLOG  

a) nauczyciel odpowiada za dezynfekcję sprzętów i urządzeń używanych przez 

ucznia w czasie jego pobytu w gabinecie, dezynfekcję wykonuje bezpośrednio 

po jego wyjściu, przed  rozpoczęciem zajęć  z następnym uczniem/uczniami, 

b) uczniowie ustalają termin spotkania z pedagogiem / psychologiem przez 

dziennik elektroniczny (dzień i godzinę spotkania), spotkania mogą się 

odbywać: 

 przed lekcjami, 

 po lekcjach, 

 w trakcie długich przerw (pedagog/ psycholog przychodzi po ucznia, 

który czeka w umówionym miejscu), 

c) nauczyciele zgłaszają bieżące problemy przez dziennik elektroniczny uprzednio 

sprawdzając czy pedagog/psycholog ma zajęcia i czy natychmiastowa 

interwencja jest możliwa, 

d) w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych stosujemy algorytm działań 

opracowany w latach poprzednich. 

 

C/ NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI 
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a) nauczyciel odpowiada za dezynfekcję sprzętów i urządzeń używanych przez 

ucznia w czasie jego pobytu w gabinecie, dezynfekcję wykonuje bezpośrednio 

po jego wyjściu, przed  rozpoczęciem zajęć  z następnym uczniem lub 

przekazaniem gabinetu następnemu nauczycielowi. 

 

D/ NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Organizują zajęcia zgodnie z regulaminem korzystania z sali gimnastycznej (załącznik nr 1). 

  

E/ NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 

Organizują zajęcia zgodnie z zaleceniami korzystania ze świetlicy (załącznik nr 2). 

 

F/ NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI 

Organizują zajęcia zgodnie z zaleceniami korzystania z biblioteki (załącznik nr 3). 

 

 G/ PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI  

 

1) Przychodzą do pracy zdrowi bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji 

2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku stwierdzenia u niego choroby 

zakaźnej niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły  

3) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani 

są dezynfekować ręce. 

4) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach 

szczegółowo opisanych w instrukcji dołączonej do procedury. 

5) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach. 

6) Należy osłaniać twarz podczas kaszlu i kichania – zakryć usta chusteczką lub 

swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyć dokładnie ręce. 

7) Pracownicy administracji są odpowiedzialni za dezynfekcję sprzętów i urządzeń w 

ciągu dnia każdorazowo po obsłużeniu osoby z zewnątrz.  

8) Osoby sprzątające w Szkole codziennie po zakończonych lekcjach myją ciepłą 

wodą z mydłem o minimalnej temperaturze 60 stopni C  i/lub dezynfekują: poręcze, 

włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, 

blaty stołów z których korzystają uczniowie i pracownicy Szkoły, drzwi wejściowe 

do Szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), sprzęty na sali 

gimnastycznej, wszystkie urządzenie i powierzchnie w toaletach . 

9) Po każdej przerwie osoba sprzątająca dezynfekuje wyznaczone korytarze i toalety: 

poręcze, włączniki światła, klamki (w sali i na zewnątrz), siedziska ławek na 

korytarzach, schody na strych, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy 

kranach, mydelniczki i toalety.  

10) Osoba sprzątająca jest odpowiedzialna za systematyczne uzupełnianie mydła i 

papieru w toaletach i suszarkach.   
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11) W trakcie przerw osoby sprzątające przebywają w kantorkach i ograniczają kontakt 

z uczniami i innymi pracownikami Szkoły. Pracownik ma założoną osłonę nosa i 

ust zawsze w trakcie sprzątania korytarzy i toalet do momentu, kiedy uczniowie 

przebywają na terenie szkoły. W trakcie sprzątania po lekcjach pracownik może 

pracować bez osłony ust i nosa pod warunkiem, że zachowuje dystans społeczny od 

pozostałych pracowników.   

12) Nie witają się  poprzez podanie ręki. Zachowują bezpieczną odległość co najmniej 

1,5 metra w pomieszczeniach i 2 metry na zewnątrz budynków od innych osób,                     

a w szczególności osób, które wykazują objawy takie jak kaszel, kichanie i 

gorączka. 

13)  Zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący minimum 1,5m. 

14)  Pracownicy obsługi prowadzą i odnotowują monitoring prac dezynfekcyjnych 

wykonywanych w salach i bibliotece (m.in. przedmiotów, których użyją dzieci, stoły, 

krzesła), pomieszczeniach sanitarnych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i 

ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

przycisków  i powierzchni płaskich zgodnie z załącznikiem  nr 4 do niniejszej procedury.  

15) W trakcie pracy pracownicy nie noszą biżuterii, zegarków, bransoletek i innych ozdob 

utrudniających właściwe mycie i dezynfekcję rąk.  

 

5. RODZICE 

 

1) Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji.  

2) Wysyłają do Szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

3) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślą, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

4) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania. 

5) Przekazują wychowawcy telefony kontaktowe z zaznaczeniem telefonu 

alarmowego, który będzie zawsze dostępny do szybkiego kontaktu ze Szkołą. 

6) Przekazują wychowawcy zaświadczenie od lekarza jeżeli dziecko cierpi na alergię   

7) W przypadku uzyskania informacji ze Szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka 

niezwłocznie zabierają ucznia ze Szkoły (wskazany własny transport) i konsultują 

się z lekarzem rodzinnym.  

8) W razie zdiagnozowania u dziecka COVID -19 niezwłocznie przekazują informację 

Dyrektorowi Szkoły.  

 

6. ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

 

1) Szkoła zapewnia wyżywienie (dwudaniowy obiad) dzieciom. Warunkiem 

zapewnienia wyżywienia uczniom jest podpisanie umowy żywieniowej przez 

rodziców.  

2) Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 

higieny. 

3) Pracownicy kuchni: 
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 Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, w którym 

przygotowywane są posiłki. 

 Myją ręce: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest 

przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowania, upieczenia, 

usmażenia, po obróbce lub w kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur 

czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, 

wydmuchania nosa, po jedzeniu, piciu. 

 Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych.  

4)  Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki 

oraz maseczki ochronne/przyłbice. Bezpieczne zakładanie i ściąganie maseczki 

powinno być zgodne z zasadami instrukcji dołączonej do procedury. Bezpieczne 

zakładanie i ściąganie rękawiczek powinno odbywać się zgodnie                                          

z instrukcją dołączoną do procedury.  

5) Pracownicy wyrzucają rękawiczki  i wszelkie opakowania, w których zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli 

rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 

pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie. 

6) Przygotowując posiłki w miarę możliwości pracownicy zachowują od siebie 

bezpieczny dystans zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7) Po zakończeniu pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły. 

8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni C przy 

użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 

spożywane posiłki. 

9) Dzieci spożywają posiłki w stołówce w sposób umożliwiający zachowanie 

bezpiecznego dystansu. Po wyjściu grupy wyznaczony pracownik dezynfekuje 

powierzchnie stołów, przy których spożywane były posiłki oraz krzeseł (poręcze, 

oparcia, siedziska). 

10)  Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z harmonogramem.  

 

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DEZYNFEKCJI  

 

1) 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. 

2) Dezynfekcji podlegają wszystkie zabawki, przedmioty, sprzęty i narzędzia, które 

były używane, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp. 

3) Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni 

płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60% i przetarcie 

ściereczką lub wyczyszczeniu w ciepłej wodzie z mydłem o temperaturze 

minimum 60 stopni C. 
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4) Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników.  

5) Po zdezynfekowaniu zabawki, przedmioty, sprzęty i narzędzia muszą zostać 

odłożone na swoje miejsce. 

6) Wszystkie narzędzia służące do sprzątania oraz narzędzia po zakończeniu pracy 

muszą zostać zdezynfekowane. 

7) Urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie szkolnej i 

przedszkolnej oraz rano przed rozpoczęciem zajęć. 

 

8. ZASADY KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH Z OSOBAMI SPOZA SZKOŁY 

(kurierzy, dostawcy, przedstawiciele handlowi itp.) 

 

1) Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza Szkoły. 

2) Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie. 

3) Należy unikać spotkań w małych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. 

4) W razie konieczności spotkania z osobami z zewnątrz należy zapewnić: płyn do 

dezynfekcji rąk lub rękawice ochronne oraz pomieszczenie umożliwiające 

przeprowadzenie spotkania z zachowaniem minimalnych odległości między 

osobami (zalecane 2 m). 

5) Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad higieny osób 

spoza Szkoły. 

6) Po zakończonym spotkaniu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stołów, lady itp.). 

7) Towary dostarczone przez kurierów, jeśli to możliwe należy dokładnie umyć wodą 

z mydłem i osuszyć lub zdezynfekować. 

8) Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć i zdezynfekować 

ręce. 

 

 

9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA OBJAWÓW 

CHOROBY LUB ZAKAŻENIA COVID-19 

 

1) Do pracy oraz na lekcje w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2) W Szkole wydziela się odrębne pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

3) Pracownicy  zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu                         

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. W razie podejrzenia lub stwierdzenia COVID-19 należy 

niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

4) Zaleca się na bieżąco śledzić informację Głównego Inspektora Sanitarnego                        

i Ministra Zdrowia, które są dostępne na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa; 



12 

 

5) W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

6) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń , należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Szkole procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7) W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odizolować w osobnym 

pomieszczeniu lub, w wypadku większej liczby chorych uczniów, w wydzielonym 

obszarze. W/w pomieszczenie/obszar musi być zaopatrzony w: maseczkę, 

przyłbicę, fartuch ochronny i jednorazowe rękawiczki. Dyrektor: 

a) wyznacza pracownika szkoły lub pielęgniarkę do opieki nad dzieckiem 

(uprawniony pracownik ma prawo zmierzyć temperaturę ucznia – 

upoważnienie załącznik nr 5 do procedury), 

b) telefonicznie informuje rodziców (telefon alarmowy), 

c) rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i udać się 

do lekarza rodzinnego, 

d) w razie podejrzenia lub stwierdzenia COVID-19 rodzice niezwłocznie 

informują Dyrektora szkoły. 

8) Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

9) Umieszcza się w określonym miejscu potrzebne numery telefonów, w tym stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 
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      Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w trakcie nauczania stacjonarnego na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach w okresie epidemii COVID-19 

 

Regulamin funkcjonowania sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana 

Kantego w Kętach od 1 września 2020 r.                                                                                         
Sala gimnastyczna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, 

GIS, MEN 

 

1. Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. W zajęciach sportowych mogą brać udział tylko osoby, które nie wykazują objawów 

chorobowych (dotyczy to także osób prowadzących zajęcia). 

3. Przed wejściem na salę gimnastyczną należy umyć ręce. 

4. Do momentu wejścia na sale gimnastyczną należy zakrywać nos i usta. 

5. Zabronione jest wchodzenie grupy do szatni przed lekcją bez wyraźnego polecenia 

nauczyciela. 

6. Podczas wchodzenia do szatni i na salę obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego. 

7. Nauczyciele organizują korzystanie z szatni przed wejściem na salę i po zakończeniu zajęć w 

sposób rotacyjny: 

a) grupy można dzielić na mniejsze w zależności od liczebności oddziałów 

przygotowujących się do lekcji, o podziale grup i ich liczebności decyduje nauczyciel, 

b) do szatni wchodzi w maseczkach 1 grupa, pozostałe 2 czekają na zewnątrz w maseczkach 

w miejscu wskazanym przez nauczyciela, zachowując zasady dystansu społecznego, 

c) grupa przebierająca się proszona jest o zachowanie bezpiecznej odległości od innych oraz 

o maksymalne skrócenie czasu przebierania się i przebywania w szatni, 

d) po przebraniu grupa w szatni obowiązkowo myje ręce w łazience obok szatni, 

e) po przebraniu się całej grupy przed zajęciami, nauczyciel sprawdza czystość łazienki i 

wietrzy szatnię. W trakcie lekcji szatnia pozostaje zamknięta. 

8. Podczas zajęć ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sporty walki, ćwiczenia 

dotykowe, piłka ręczna). 

9. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi (np. lekkoatletyka, 

biegi, ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia relaksacyjne, trening 

ogólnorozwojowy). 

10. Zaleca się w  miarę możliwości prowadzenie lekcji na otwartej przestrzeni z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu społecznego. 

11. Na sali gimnastycznej znajdują się tylko takie przedmioty, które można zdezynfekować. 

12. Każdy sprzęt używany przez ucznia podczas danej lekcji ma być przez niego odłożony po 

zakończeniu lekcji w miejsce wskazane przez nauczyciela, a następnie zdezynfekowany 

przez nauczyciela po zakończeniu każdej lekcji. 

13. Zaleca się zakończenie zajęć po 40 minutach, aby umożliwić przebranie się uczniów i 

ograniczyć kontakt z kolejną grupą. 

14. Po zakończeniu zajęć nauczyciel wyznacza pierwszą grupę, która udaje się do szatni i 

szybko przebiera. Gdy grupa skończy się przebierać, ostatni wychodzący uczeń sygnalizuje 

nauczycielowi opuszczenie szatni przez grupę, a nauczyciel wpuszcza kolejną. 

15. Grupy przebierają się w szatni po zajęciach w maseczkach i wychodzą z niej także w 

maseczkach, aby uniknąć bliskiego kontaktu z kolejną klasą. 

16. Po opuszczeniu szatni przez wszystkie grupy po danej lekcji pracownik obsługi otwiera 

okno, dezynfekuje łazienkę i toaletę. 

17. Nauczyciel wpuszcza kolejną grupę zgodnie z punktem 7. 

18. Po każdym dniu zajęć dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy oraz zalecane jest 

umycie podłogi odpowiednim detergentem. 
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Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w trakcie nauczania stacjonarnego na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach w okresie epidemii COVID-19 

 

 

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W KĘTACH 

Świetlica szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych 

MZ, GIS i MEN 

 

I. Świetlica przed lekcjami 

1. Zajęcia grupy porannej odbywają się w świetlicy szkolnej. 

2. Uczniowie są przyprowadzani przez rodziców i opiekunów do wejścia zachodniego 

(koło rowerowni) i oddawani pod opieką nauczycielki świetlicy.  

3. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce. 

4. Nauczyciel nadzoruje przejście ucznia do szatni, przebranie się oraz powrót do 

świetlicy. 

5. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 są odprowadzani na miejsce 

zbiórki do szatni klas młodszych i przekazywani pod opiekę nauczyciela uczącego 

w danej klasie. 

6. Uczniowie zaczynający zajęcia później są przekazywani nauczycielowi 

rozpoczynającemu zajęcia z danym oddziałem o godzinie wynikającej z 

tygodniowego planu lekcji. 

 

II. Świetlica popołudniowa 

1. Zajęcia świetlicy popołudniowej odbywają się w trzech salach: świetlicy, sali nr 5 i 

sali nr 17. 

2. Nauczyciele klas I-III kończący zajęcia przyprowadzają uczniów do wyznaczonej 

sali i oddaję pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

3. Rodzice lub wyznaczeni opiekunowie odbierają uczniów o godzinie zapisanej w 

Karcie Zapisu Dziecka do świetlicy przy drzwiach zachodnich potwierdzając 

podpisem odbiór dziecka w Ewidencji Odbierania Uczniów ze Świetlicy. 

4. Odbiorem uczniów z wszystkich sal koordynuje nauczyciel pracujący w 

pomieszczeniu świetlicy na parterze. 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Nauczyciele poszczególnych grup świetlicowych są odpowiedzialni za bezpieczną 

organizację zajęć: 

a) utrzymywanie dystansu społecznego, 

b) maksymalne ograniczenie kontaktów uczniów świetlicy z pozostałymi 

uczniami przebywającymi na terenie szkoły, 

c) wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, 

d) wdrażanie i monitorowanie stosowania procedur bezpieczeństwa 

epidemiologicznego przez uczniów. 

 

 



15 

 

Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w trakcie nauczania stacjonarnego na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach w okresie epidemii COVID-19 

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach 

od 1 września 2020r. 

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych 

MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury 

bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. 

 

Obowiązki Czytelników: 

1. Biblioteka szkolna jest dostępna dla Czytelników od poniedziałku do piątku zgodnie z 

opracowanym grafikiem. 

2. Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie oraz pracownicy szkoły. 

3. Uruchomiona zostaje wyłącznie wypożyczalnia. 

4. Czytelnia pozostaje nieczynna. 

5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

6. Przebywając w bibliotece Czytelnicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości, 

czyli przestrzegania wyznaczonych oznaczeń na podłodze lub zastosowania środków ochrony 

ust i nosa. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one 

oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m. 

7. W bibliotece niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

aktywowanych dotykiem. 

8. Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

9. Dozwolone jest korzystanie z biblioteki przez Czytelników przed planowym rozpoczęciem 

przez nich zajęć 5 minut przed dzwonkiem na przerwę oraz bezpośrednio po zakończeniu 

zajęć (po przerwie). 

10. Korzystanie z biblioteki przez Czytelników przed lekcjami jest możliwe od godziny 8.40. 

11. Wypożyczanie lektur odbywa się grupowo podczas lekcji języka polskiego. 

 

Obowiązki bibliotekarzy: 

1. Bibliotekarze bezpośrednio obsługujący Czytelników są zobowiązani do stosowania zasad 

profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania rękawic ochronnych. 

2. Zwrócone przez Czytelników książki zostają odłożone na kwarantannę na okres dwóch dni. 

Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostają ponownie włączone do użytkowania 

(zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r.). 

3. Pomieszczenie biblioteki jest często wietrzone i odpowiednio dezynfekowane. 

 

Działanie biblioteki: 

1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do Czytelników, które ułatwiają im dostęp do 

kultury, wiedzy i informacji. 

2. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną  i kulturalną. 

3. Biblioteka może udzielać porad czytelniczych on-line. 

4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z Czytelnikami, proponują różne formy aktywności 

w formie konkursów, zabaw literackich, quizów. 

5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces 

dydaktyczny. 
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6. Na stronie internetowe szkoły w zakładce „Biblioteka online” zamieszczane są recenzje 

książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych 

książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny 

dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych, linki do 

filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń 

kulturalnych. 

7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, 

konkursów, wydarzeń czytelniczych. 
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Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w trakcie nauczania stacjonarnego na 

terenie  Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach w okresie epidemii COVID-19 

 

MONITOROWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DEZYNFEKOWANIEM 

POWIERZCHNI MEBLI, WYPOSAŻENIA, SPRZĘTÓW,  POWIERZCHNI 

PŁASKICH W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ SPRZĘTÓW NA PLACU ZABAW I 

TERENACH ZIELONYCH SZKOŁY 

 

Imię i nazwisko pracownika: ...................................................................................................  

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie meble, sprzęty, narzędzia, przedmioty, które były 

używane przez pracowników oraz uczniów  w trakcie pobytu w szkole oraz powierzchnie 

płaskie. Prace dezynfekcyjne wykonywane są: 

- w salach (m.in. przedmioty, których użyją dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoły; stoły, 

krzesła, klamki, parapety, meble, i inne sprzęty ), 

- w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (m.in. deski sedesowe, baterie umywalkowe, 

podajniki mydła), 

- w ciągach komunikacyjnych (m.in. poręcze klamki, przyciski, lamperie, ławki, parapety),                          

- na powierzchniach płaskich (podłogi we wszystkich dezynfekowanych pomieszczeniach), 

- na placu zabaw oraz terenach zielonych przylegających do szkoły (m.in. urządzenia na placu 

zabaw, ławki i stoły na ternach zielonych). 

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych oraz osłoną ust i nosa. 

3. Dezynfekcja wszystkich powierzchni, z wyjątkiem powierzchni płaskich, odbywa się 

poprzez dokładne spryskanie płynem do dezynfekcji, wytarcie ręcznikiem jednorazowym lub 

ściereczką. Jeżeli jest taka możliwość można wyczyścić sprzęt w ciepłej wodzie (minimum 60 

stopni C) z detergentem.  

4. Po zdezynfekowaniu sprzęty, przedmioty, narzędzia muszą zostać odłożone na swoje 

miejsce.  

5. Powierzchnie płaskie są dezynfekowane / myte z zastosowaniem odpowiednich środków. 

6. Pracownik ściśle stosuje się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach środków do 

dezynfekcji. 

7. Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie powierzonych narzędzi i sprzętów w 

czystości. Wszystkie narzędzia służące do sprzątania po zakończeniu pracy muszą być 

zdezynfekowane. 

Zapoznałem/łam się instrukcją: …………………..               ………………………………….. 

                                                               (data)                           (czytelny podpis pracownika) 
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DATA Sala/ toaleta/ 

korytarz/ 

klatka 

schodowa/ 

plac zabaw/ i 

tereny 

zielone  

GODZINA GODZINA GODZINA GODZINA PODPIS 

PRACOWNIKA 
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Załącznik nr 5  do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej  w trakcie nauczania stacjonarnego na 

terenie  Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach w okresie epidemii COVID-19 

......................................................... 

                pieczątka szkoły  

  

 

Upoważnienie 

 

 

Na podstawie 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) upoważniam  

 

Panią/Pana ................................................................ 

 

zatrudnioną na stanowisku ............................................ 

 

w ........................................................................................................... 

 

do przetwarzania danych prowadzonych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania                                  

i zwalczania COVID-19 przewidzianym na stanowisku służbowym tj. do wykonywania 

pomiaru temperatury u dzieci uczęszczających do szkoły metodą bezdotykową termometrem 

laserowym (bez rejestracji pomiaru), oraz wobec dziecka, które będzie zgłaszać bądź 

przejawiać niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 

wszczęcia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem zgodnej z 

wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania tajemnicy w/w danych osobowych oraz 

sposobu ich zabezpieczenia, z którymi zapoznała się Pani/Pan wykonując obowiązki 

służbowe.  

Upoważnienie ważne jest od dnia ......................... 2020 r. w okresie trwania zatrudnienia lub 

do czasu odwołania. 

 

Kęty, ................................... 2020 r. 

 

..........................................................   .............................................................. 

       (podpis upoważnionego)    (data i podpis Administratora Danych)  
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