
 

 

 

 

 

Procedura dotycząca organizacji zajęć  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych  

im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach  

od 1 września 2020roku. 
 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 



 

Formy kształcenia: 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla 

szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i 

placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć 

i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na 

danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej 

decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 

będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje 

uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

 

Organizacja zajęć w tradycyjnej formie kształcenia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego  
w Ciężkowicach 

 
1. 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. 

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

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 
drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie  przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowaniaw przestrzeni publicznej.  
 

3. Dla wszystkich przy wejściu do budynku szkoły znajduję się płyn do dezynfekcji i  
informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 



dezynfekującego. Każdy, kto wchodzi na teren szkoły a nie jest jej pracownikiem 

zobowiązany jest zakryć usta i nos. 
 

4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły ( jest to przedsionek szkoły ) , zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z uczniem/uczniami, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna uczniem/uczniami z 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). 

6.  W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. ( korytarz na parterze – bez wejścia do szatni, i I piętrze przed 
sekretariatem bez wejścia na korytarz główny).  
 

Nie ma możliwości swobodnego i niekontrolowanego poruszania się osób  
z zewnątrz po budynku szkoły. Nauczyciele nie mogą umawiać się z 
rodzicami w kantorkach, salach lekcyjnych i pracowniach tylko w miejscu 
do tego wyznaczonego tzw. Strefa rodzica zorganizowana na I piętrze przed 
sekretariatem Szkoły. 

7. Wychowawcy klas ustalą sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji  
z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik 
komunikacji na odległość – telefon w sekretariacie szkoły, telefon komórkowy i e-
mail, za pomocą aplikacji Teams , e- dziennika lub innych. 

8. Zakładając, że do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik szkoły nie kontroluje 
temperatury ciała przy wejściu, każdemu wchodzącemu do szkoły uczniowi.  
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ucznia, należy 
uzyskać zgodę uczniów pełnoletnich ( formularz wraz z oświadczeniem ), a w 
przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców, na pomiar temperatury 
ciała ucznia. ( Każdy uczeń otrzyma Formularz oświadczenia dla rodziców ucznia 
niepełnoletniego i ucznia pełnoletniego).  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu IZOLATCE ( izolatka 
wyznaczona jest w Sali nr 4  ( wyposażona w płyn do dezynfekcji, maski  
i  rękawiczki ), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

10. W miejscach wspólnych – korytarze , szatnie, korytarz przy sklepiku 
ograniczamy gromadzenie się uczniów ( na przerwach nauczyciele dyżurujący 
dopilnowują przestrzegania odpowiedniego odstępu między uczniami). Zajęcia 



lekcyjne klas, oprócz zajęć na pracowniach przedmiotowych, odbywać się 
będą w miarę możliwości  w jednym pomieszczeniu. 

11. Przy wejściu do szkoły i poruszaniu się po szkole podczas przerw, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mają mieć założone maseczki 
lub przyłbice na twarzy, uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej mogą 
odsłonić twarz, maseczkę należy włożyć do woreczka foliowego 
przyniesionego  
z domu.  Nauczyciele mogą pozostać w maseczce/przyłbicy lub ją zdjąć. 

12. 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. W każdej sali lekcyjnej jest mydło z ciepłą 
wodą a także jednorazowe ręczniki papierowe. W pracowniach i na każdym 
korytarzu znajdują się pojemniki i zasobniki z płynami do dezynfekcji rąk 
wraz z instrukcjami. 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 
zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

14. 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. 

15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i 
słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie 
tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla 
zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów 
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

a) Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie. 

b)  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za 
zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów . Przy określaniu 
liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych 
i wymagania określone w podstawie programowej. 

c) Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty  
i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 

d) Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu, dezynfekowany lub sterylizowany, a jeżeli nie ma takiej 
możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

h) Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte 
lub zdezynfekowane w szczególności: 

 w pracowni gastronomicznej: 



- nauczyciele i uczniowie zobligowani są do pracy w bezpiecznej odległości 
między swoimi stanowiskami pracy, 

- obowiązuje utrzymanie wysokiej higieny, 

- przygotowane potrawy i inne uczeń zabiera do domu, 

- wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w zmywarce z dodatkiem 
detergentu w tem. min. 60° 

- po wykonaniu zadania, sprzęt kuchenny, stanowisko pracy należy umyć i 
zdezynfekować, 

- po każdej grupie należy zdezynfekować pomieszczenie ( blaty, stoły, krzesła) 

w pracowni fryzjerskiej: 

      - nauczyciele i uczniowie zobligowani są do pracy w bezpiecznej odległości 
między swoimi stanowiskami pracy, 

- obowiązuje utrzymanie wysokiej higieny, 

- główki fryzjerskie po wykonaniu zadania włosy umyć w ciepłej wodzie  
z detergentem, twarz zdezynfekować, 

- narzędzia ( nożyczki) i bieliznę zabiegową należy zdezynfekować za pomocą 
sanityzatora UV, inne wałki grzebienie szczotki itp. umyć w ciepłej wodzie  

z dodatkiem detergentu 

- po każdej grupie należy zdezynfekować pomieszczenie ( blaty, stoły, krzesła 
lustra i konsole). 

w pracowni kosmetycznej: 

      - nauczyciele i uczniowie zobligowani są do pracy w bezpiecznej odległości 
między swoimi stanowiskami pracy, 

- obowiązuje utrzymanie wysokiej higieny, 

- przybory i sprzęt kosmetyczny i bieliznę zabiegową należy zdezynfekować za 
pomocą sanityzatora UV, inne. umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu 

- po każdej grupie należy zdezynfekować pomieszczenie ( blaty, stoły, krzesła 
łóżka zabiegowe) 

w pracowni komputerowej 

- nauczyciele i uczniowie zobligowani są do pracy w bezpiecznej odległości 
między swoimi stanowiskami pracy, 

- po każdej grupie należy zdezynfekować pomieszczenie ( blaty, stoły, krzesła, 
klawiaturę ,myszkę i inny sprzęt komputerowy) 

sala gimnastyczna/hala sportowa  

- W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach, nie mniej niż trzy razy dziennie. 

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



- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

-  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  
 
16. Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie powinni zachowywać 
dystans społeczny między sobą,  i w każdej innej przestrzeni szkoły 
wynoszący min. 1,5 m.  Każdy uczeń w miarę możliwości ilościowych 
otrzyma własną szafkę. 

17.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans 
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

18. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

19. Przy realizacji zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, zajęć 
rewalidacyjnych rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkole 
należy stosować w/w zasady. 

20. Biblioteka szkolna działa w określonych godzinach, wypożyczenie książek 
przebiega jak dotychczas z zachowaniem w/w zasad, z uwzględnieniem 
dwudniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów i publikacji 
zwracanych przez uczniów. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

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

4. Prowadzony i każdorazowo odnotowywany jest 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. 

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



6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Dezynfekcji sal lekcyjnych dokonują pracownicy personelu sprzątającego  
i konserwator szkoły. Po zajęciach praktycznych w pracowniach po posprzątaniu 
stanowisk pracy dezynfekcji dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia. Strefę 
rodzica dezynfekuje pracownik sekretariatu. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować ( sala nr 4 ) osobę w przypadku zaobserwowania objawów 
chorobowych. 

4.  Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. Dyrektor Szkoły zawiadamia  o podejrzeniu 
zakażenia  stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła, poręcze krzeseł itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .  

8. Ustala się listę 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 dostępnych na 



stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Dodatkowe wytyczne w przypadku znalezienia się szkoły w strefie żółtej lub 
czerwonej.  

1. Po uzyskaniu zgody pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych 
oraz rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka/pracownika. Pomiar taki będzie 
wykonywany przy przyjściu dziecka/pracownika  do szkoły oraz podczas pobytu 
dziecka/pracownika w szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych, termometr po użyciu podlega dezynfekcji. W przypadku gdy temperatura 
ucznia jest równa albo przekracza 38°C niezwłocznie informuje się o tym fakcie rodzica 
w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, a uczeń zostaje odizolowany po 
opieką nauczyciela/pracownika szkoły od reszty dzieci. Pracownik  
u którego temperatura jest równa albo przekracza 38°C nie podejmuje pracy i powinien 
skorzystać z teleporady medycznej. Upoważnienie dla pracownika do przetwarzania 
w/w danych stanowi załącznik do niniejszej Procedury. 
 
2. Uczniowie przychodzący do szkoły poddawane są pomiarowi temperatury ciała 
dokonywanej przez upoważnionego pracownika.        
 
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 
pracownika w trakcie pobytu w placówce należy obowiązkowo dokonać pomiaru 
temperatury ciała; 
jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) 
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 
jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – 
należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu 
odebrania dziecka ze szkoły; 
4. W  przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ 
po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 
 
 
5. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 
 
6. Dyrekcja szkoły za zgodą odpowiednich organów może podjąć decyzję o zawieszeniu 
zajęć stacjonarnych w szkole i przejściu na tryb hybrydowy lub zdalny.  
 
 
Wszystkie kwestie nieuregulowane Procedurą dotycząca organizacji zajęć  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego  
w Ciężkowicach od 1 września 2020r.normowane są obowiązującymi przepisami prawa. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Postanowienia końcowe 
 

Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia w tym zakresie. 

 

Załącznik do Procedury dotyczącej organizacji zajęć w ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego  
w Ciężkowicach w okresie epidemii COVID-19  

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i mojej rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w szkole rygoru sanitarnego           i 
wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do 
zakażenia COVID – 19; w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole 

(uczeń/rodzic uczeń/pracownik szkoły) jestem świadoma/y, że zarówno moja rodzina, jak i 
najbliższe otoczenie zostanie objęte 14 – dniową kwarantanną; w sytuacji wystąpienia zakażenia 
lub jego podejrzenia u dziecka/jego rodziców/pracownika – istnieje możliwość zawieszenia 
zajęć stacjonarnych i przejścia na tryb nauczania zdalnego.  
W takim przypadku wszyscy przebywający na terenie szkoły  oraz ich rodziny i najbliższe 
otoczenie mogą być zobowiązani do przejścia kwarantanny. W przypadku zaobserwowania 
niepokojących objawów u mojego dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w 

wyznaczonym pomieszczeniu skąd zobowiązuję się niezwłocznie go odebrać.  

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, że dziecko: nie jest* / jest* (*niewłaściwe skreślić) uczulone na środki 
dezynfekujące.  

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się COVID – 19 mojego dziecka na terenie szkoły nie będę 
wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Szkoły, ani organu prowadzącego - będąc całkowicie 

świadomą/ym zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju.  

 

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: zapoznałam/łem się z dokumentami - 
zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły lub drzwiach wejściowych, tablicach 



informacyjnych - skierowanych do rodziców/opiekunów w związku z organizacją zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych w okresie epidemii 

.  

…………………..……………………………  

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej 

RODO): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.  
I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach jest Dyrektor Szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iodo.zsoiz@vp.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez 
administratora. 
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie 
Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 

maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

4. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym 
zgodnym z przepisami prawa.  

5. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do: 
1. dostępu do swoich danych osobowych 
2. sprostowania swoich danych osobowych 
3. usunięcia swoich danych osobowych 
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
6. przeniesienia swoich danych 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzanie następuje na postawie 

przepisów prawa  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
profilowane 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik do Procedury dotyczącej organizacji zajęć w ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego  
w Ciężkowicach w okresie epidemii COVID-19  

 

……………………………                         

   (pieczątka szkoły)                                             

UPOWAŻNIENIE 

Na podstawie rozporządzenie 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 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego  

w Ciężkowicach 

   

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 zgodna 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  1 września 2020 r. w okresie trwania zatrudnienia                

lub do czasu odwołania. 

 



Ciężkowice, ……….……... 2020 r.                                  Ciężkowice, …………….…... 2020 r. 

 

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

    (podpis upoważnionego)                                                              ( podpis Administratora Danych) 

 

 

 


