
Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania                                   

i przeciwdziałania COVID-19 na terenie ZSzP w Nowym Korczynie   obowiązujące        

od 18 stycznia 2021r. 

Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 na terenie ZSzP  obowiązujące od 18 stycznia 2021r. opracowane na podstawie 

wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 11 stycznia 2021r. i wydane na podstawie Zarządzenia 

nr 1/2021 Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie  z dnia 14 

stycznia 2021r. - tekst jednolity . 

- Załącznik nr 1 „Procedura wyboru formy kształcenia” 

-Załącznik nr 2 „ Procedura organizacji zajęć lekcyjnych” 

-Załącznik nr 3 „ Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły” 

-Załącznik nr 4  „Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach” 

-Załącznik nr 5  „Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole” 

-Załącznik nr 6  „Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych” 

-Załącznik nr 7  „Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii” 

- Załącznik nr 8 „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów 

choroby COVID-19” 

- Załącznik nr 9  „Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów” 

-Załącznik nr 1 „Oświadczenie pracownika” 

- Załącznik nr 11 „Monitoring codziennych prac porządkowych” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

  

Procedura wyboru formy kształcenia 

1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – 

stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na 

obszarze powiatu buskiego, na terenie którego ma siedzibę  Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w Nowym Korczynie. 

2. W zależności od tego, czy powiat buski, na terenie którego ma siedzibę  Zespół 

Szkolno- Przedszkolny  w Nowym Korczynie , został zaliczony do strefy „czerwonej” 

lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.      

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku           

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje 

decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej 

w odrębnych przepisach. 
3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Buskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej”             

w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, 

MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 
4. W przypadku zagrożenia, zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 

wśród uczniów lub pracowników szkoły dyrektor podejmuje decyzję                            

o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1)     mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy uczniów (w tym uczniów przewlekle chorych na 

podstawie opinii lekarza lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania), grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły         

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza 

wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2)     kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony 

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

5. W przypadku zaliczenia Powiatu Buskiego do strefy „żółtej” , dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1)     mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie 

zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2)      kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas 

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

6. W przypadku zaliczenia Powiatu Buskiego do strefy „czerwonej” ,  dyrektor 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego 

– oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu  

w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 



7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4, 5 i 6 wymaga uzyskania 

zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 

dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form 

kształcenia na czas określony. 

     9. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 

dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami 

zawartymi w przepisach szczególnych. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych 

§ 1 

1. Procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
3. Stosuje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. 

1)     Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym . 

2)     Poszczególne oddziały przebywają wyłącznie w wyznaczonych dla nich strefach, bez 

przemieszczania się. Praca tych oddziałów, w tym organizacja przerw śródlekcyjnych jest 

ustalona w taki sposób, aby uniemożliwić im wzajemny kontakt. 

3)     Poszczególne klasy pracują zgodnie z ustalonym planem dnia określającym godziny 

przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw śródlekcyjnych, korzystania       

z dożywiania oraz sali gimnastycznej i boiska szkolnego zgodnie z zasadą dystansu 

społecznego. 

4)     W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału              

(np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) ,uczniowie są obowiązani do zachowania 

dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

5)     Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

6)     Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tą samą ławkę, chyba że lekcje muszą być 

przeprowadzone w pracowni przedmiotowej. 

7)     W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na 

pobyt zbiorowy od 4-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2 , a w przypadku liczby 

dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu o 2 m2na kolejne dziecko-

jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, jeżeli powyżej 5h    to    o 2,5 

m2. 

8)     Do danego oddziału przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy w miarę 

możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. Wyjątek stanowią 

nauczyciele języka obcego nowożytnego oraz katecheci. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
6. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu. 
7. Nie organizuje się zgromadzeń takich jak apele, uroczystości podczas których grupy 

uczniów mogłyby mieć kontakt z innymi oddziałami. 
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,              



w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy. 
9. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                      

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Istnieje 

możliwość organizacji wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone     

zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 
11. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania dzieci           

z chorobami przewlekłymi w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi, to 

jest obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, na korytarzu, w szatni 

i w świetlicy, a w przypadku braku takiej możliwości, obowiązek osłony ust i nosa. 

                                                           § 2 

Organizacja pracy biblioteki 

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor,uwzględniając potrzeby uczniów      

w tym zakresie. 

2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, 

odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym 

czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 
3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans 

przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania 

wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników 

korzystających jednocześnie z biblioteki według zapisów w Regulaminie Biblioteki 

Szkolnej. 

4. Na ladzie bibliotecznej ustawia się przesłonę ochronną w punkcie kontaktu 

użytkownika z bibliotekarzem. 
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej 

odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

4. Rodzice obowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat 

stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej 

zmianie. 

5. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi                   

do niezbędnego minimum, zalecany jest kontakt telefoniczny i mailowy. 
6. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.  
7. Poszczególne klasy wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i kierują się  do  

wyznaczonych szatni z zachowaniem dystansu społecznego.  

8. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2)     dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m, 

3)     dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m, 

4)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych            

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust           

i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce). 

9. Podczas kontaktu z rodzicami i osobami trzecimi winny być używane maseczki.        

Po każdym kontakcie z rodzicami i osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.        

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

10. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 

do dezynfekcji rąk. 
11. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

12. Rodziców zobowiązuje się do przekazania zasad zawartych w procedurach 

bezpieczeństwa wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom 

upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

 

  

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
3. Zgodnie z ustalonym wcześniej planem, nauczyciel w klasach I–III organizuje 

przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, nie rzadziej niż 

co 45 min. i w taki sposób  , aby uniknąć kontaktu z inną klasą na korytarzu. 
4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem 

zajęć. 

5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne ,zaleca się korzystanie przez uczniów     

w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 

6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

7. Nie angażuje się w dyżury podczas przerw śródlekcyjnych osób powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy            

tzw. podwyższonego ryzyka. 
8. Korytarze oraz obszary wymienione w ust. 5 są podzielone na strefy, w których          

w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy 

oddziału, bez kontaktu z uczniami z innych klas, z zastrzeżeniem ust. 10. 
9. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali          

w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów 

przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne 

rozprzestrzenianie się wirusa. 
10. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału          

(np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani                     

do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 
11. Wprowadza się obowiązek stosowania przez uczniów osłony ust i nosa podczas 

przerw i  przemieszczania się między strefami a także w strefach wspólnych – 

korytarzach, szatni. 
12. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły  

w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa przez 

cały okres przebywania w budynku szkoły. 
13. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 
 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału 

zakaźnego i służb medycznych. 
4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje 

się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem            

i uzupełniania go w razie potrzeby.  
5. 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. 
6. 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. 
7. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,        

w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania 

posiłków. Należy na bieżąco dbać o czystość pomieszczeń sanitarno - higienicznych. 

Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych na dany dzień. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

9. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania. 

10. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic 

jednorazowych. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej powinien być 

zdejmowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
11. Dzieci mogą korzystać w trakcie pobytu w szkole z obiadów z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 
12. Posiłki wydawane są dzieciom z zachowaniem wszelkich środków higieny. Dzieci 

spożywają posiłki w wyznaczonym pomieszczeniu, które podlega regularnej 

dezynfekcji, a zwłaszcza powierzchnie stołów i krzesła. Uczniowie spożywają posiłek 

przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Odległość między stolikami wynosi co 

najmniej 1,5m. 
13. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów     

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, 

włączników itd. 



14. 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. 
15. W pomieszczeniach sanitarno -higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 
16. Nauczyciel wychowawca obowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obowiązują obecnie w szkole. 
17. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności 

zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać  

uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania oraz unikania dotykania oczu, ust i nosa. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

19. Należy wietrzyć salę, korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy              

a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. Sale należy również wietrzyć przed 

rozpoczęciem zajęć. 

20. Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym, który jest każdorazowo 

dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

  

Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
3. Organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozpoznanie   

zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, poszerzanie zainteresowań, 

wiedzy i umiejętności dzieci uzdolnionych, a także wspieranie dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 
4. Zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III odbywają się zgodnie z przyjętym planem zajęć. 

Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV -VIII odbywają się po zakończeniu pracy 

stacjonarnej klas I-III.  
5. Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VIII prowadzone na terenie szkoły mogą odbywać 

się w grupach do 5 osób z zachowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów 

przeciwepidemicznych. 

6. Miejscem odbywania się zajęć jest sala lekcyjna danej klasy, gabinet specjalisty,       

lub w przypadku uczniów z różnych klas -sala lekcyjna znajdująca się w strefie 

przydzielonej tym klasom, uprzednio zdezynfekowana. 
7. Gabinet specjalisty wyposażony jest w przesłonę ochronną umieszczoną na biurku 

specjalisty. 

8. W miarę możliwości uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych powinni zajmować 

miejsca w odległości przynajmniej 1,5 m od siebie (co druga ławka), zwłaszcza          

w sytuacji, gdy są to uczniowie z różnych klas. 
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

11. Po każdych zajęciach sala powinna być zdezynfekowana zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 
 

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych  oraz gdy domownicy    nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych  lub w izolacji.  
3. W szkole może być dokonywany pomiar temperatury uczniów na wypadek sytuacji 

kiedy uczeń przejawia objawy choroby. 
4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, 

następuje w oparciu o przepisy prawa. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Załącznik nr 8 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby 

COVID-19 

 

§ 1 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji                  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić   

do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika. Pracownik powinien powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. Regulację ust. 4 stosuje się odpowiednio do uczniów szkoły. 

 

 

§ 2 

  

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako izolatorium). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp 

do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej. 

§ 3 

 

1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły                  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 

szerzenia się COVID-19. 



2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności kieruje pracownika do domu i informuje go o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej . 

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 999 lub 112.  

3. Dyrektor szkoły po odsunięciu pracownika od wykonywanych czynności powinien 

natychmiast zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom. 

4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

 

§ 4 

1. Szkoła dysponuje numerami telefonów do rodziców lub prawnych opiekunów 

umożliwiający szybki kontakt w razie potrzeb. Jeżeli rodzic nie mógł odebrać telefonu           

ze szkoły obowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze szkołą. 

2. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły ,zapewniając 

minimum 2 m odległości od innych osób. 

Należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar wykonany 

termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej lub pomiar termometrem innym niż 

bezdotykowym jest zawarty pomiędzy 37,2oC – 37,9oC należy powiadomić rodziców i ustalić 

sposób odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego 

sposobu postępowania. 

4. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę 

nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia choroby COVID-19. 

5. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi uczniami, 

pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 

§ 5 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19, 

personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. 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. 

2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 



 

 Załącznik nr  9 

  

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt .6 Ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.     

z 2020 r. poz. 910 ze zm.),), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.           

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. z 2016 r. Nr 119 

poz. 1) 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 Zapoznałam/łem się z treścią wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących 

zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie  Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego  w Nowym Korczynie  

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzaniu/ 

wysyłaniu  do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka 

z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych 

w czasie pobytu w placówce. 

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki 

i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 Zobowiązuję się do niewysyłania do szkoły swojego dziecka z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy będą 

przebywać na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

 

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

                                                                (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

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), zwanego 

dalej RODO uprzejmie informuję, że: 



 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkolno- Przedszkolny            

w Nowym Korczynie reprezentowany  przez Dyrektora w/w szkoły ,  kontakt 413771020 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować 

Inspektorem Ochrony Danych: tel.  691939712 . 

3. Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym          

w dziedzinie zdrowia publicznego (art 9 ust. 2 lit. i RODO ), w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

 

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym,             

niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

 

6. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa. 

 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest 

obowiązkowe. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Załącznik nr 10 

  

Nowy Korczyn,  dn. ………………….2020 r. 

 

……………………………………………………… 

                (Imię i nazwisko pracownika)  

  

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

  

Ja , niżej podpisana/podpisany , oświadczam, że: 

 Zapoznałem/łam się z treścią wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących 

zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Nowym Korczynie . 

 Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie  w związku z koniecznością 

stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym 

w kraju. 

 Zobowiązuję się do poinformowania pracodawcy wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

 

…….……………………….……………… 

                                                                    (podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 11 

  

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – 

 

 …………………………………. 

 

Cel:         kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego 

 

Zakres mycia 

i dezynfekcji 

Osoba 

odpowiedzialna 

                                DATA Podpis 

wykonawcy 

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

Sprawdzanie 

poziomu 

płynów do 

dezynfekcji rąk 

w salach i na 

korytarzach 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Mycie i 

dezynfekcja 

blatów w 

salach, poręczy 

krzeseł, 

powierzchni 

płaskich, 

parapetów, 

uchwytów 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Mycie i 

dezynfekcja 

sprzętu 

komputerowego 

(mysz, 

klawiatura) 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Mycie i 

dezynfekcja 

pomocy oraz 

sprzętów do 

zajęć 

sportowych 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   



Mycie i 

dezynfekcja 

urządzeń 

sanitarnych w 

łazience 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Wietrzenie sal, 

w których 

odbywają się 

zajęcia 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Regularne 

opróżnianie 

koszy z 

odpadami 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

Dezynfekcja 

powierzchni 

dotykowych: 

klamek, 

poręczy, 

włączników 

światła, 

uchwytów 

 GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.  GODZ.   

                                                                                                                                                       

         

  

  

 

                                

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

                                                                                          Podpis dyrektora/ osoby upoważnionej 

 


