
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

Procedura organizacji pracy 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

od 1 września 2021 r. 

i postępowania prewencyjnego pracowników 

oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

 
I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

 
Podstawa prawna: 

• art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 

910), 

• wytyczne z dnia 2.08.2021 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r., wydane na podstawie 

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.) - dalej u.p.i.s., 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 983 i 1519). 

• 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), dalej jako: „RODO”. 

 
II. Zakres procedury 

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

 
III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły. 

 
IV. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych, 

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się: 

 podwyższoną temperaturę ciała, 

 ból głowy i mięśni, 

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu. 
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4. Na terenie szkoły ogranicza przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna 

zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez 

dyrektora miejscach. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3). 

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni  wspólnej  opiekunów  odprowadzających dzieci z 

zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od 

kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. 

8. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami 

ucznia. 

9. Szkoła, jako Administrator danych, zapewnia działanie związane z realizacją niniejszej procedury 

w poszanowaniu zasad prawa ochrony danych osobowych, w szczególności postanowień RODO. 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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V. Higiena i dezynfekcja 

 
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i 

kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą 

z mydłem. 

4. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

5. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości 

oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz. 

6. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z 

zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19 

8. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

9. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. 

10. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie 

czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 

a) Na terenie szkoły niezbędne jest: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie 

oraz w razie potrzeby, 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, 

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w 

razie potrzeby, 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku 

co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie 

z ww. 

b) do obowiązków personelu obsługi należy także: 

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie, 

 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie, 

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i 

dezynfekowanie, 

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i 

dezynfekcja. 
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11. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku 

wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja 

mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk). 

12. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

13. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do 

procedury- wykaz numerów kontaktowych). 

14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

15. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, 

maseczek jednorazowych zapewniono pojemnik do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS. 

16. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne 

należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy 

uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

17. Z sal, w których przebywają uczniowie, usunięto się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć po ich wykorzystaniu są dokładnie czyszczone lub 

dezynfekowane. 
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VI. Organizacja pracy szkoły 

 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się 

poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (Załącznik nr 3 do procedury – 

szczegółowe zasady organizacji pracy). 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. 

4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 

czasu przerw między zajęciami w klasach I-VIII. 

5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia. 

9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/placówki zbędnych przedmiotów1. 

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka 

konieczność w innych salach dydaktycznych. 

12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie 

rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 

13. Pomieszczenia,   w   których   odbywają   się   zajęcia   świetlicowe   wyposażono w 

dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby 

dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję. 
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VII. Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

 
1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

a) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

b) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, 

c) stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i 

dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i 

dezynfekcję, m.in.: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

c) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

d) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

e) po skorzystaniu z toalety, 

f) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

g) po jedzeniu, piciu. 

6. Na stołówce może przebywać tylko wyznaczona grupa, przy czym uznaje się, że uczniowie 

spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę. 

7. Uczniowie jedzą obiady według ustalonego harmonogramu. 

8. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do 

dezynfekcji (należy wyczyścić blaty stołów, krzesła). 

9.  Przed wejściem na stołówkę uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce, dzieci umyć 

mydłem i ciepłą wodą. 

10. Przygotowane posiłki uczniowie odbierają pojedynczo lub, jeśli jest taka potrzeba, pracownik 

opiekujący się grupą (dotyczy m.in. nalewania zupy, talerze należy rozstawić na stołach). 

11. Wyznaczona osoba/pracownik rozdaje uczniom zabezpieczone w serwetkę sztućce (dotyczy 

również dodatków do dań np. chleba). 

12. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na 

serwetki. 

13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów, skąd na bieżąco są 

odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni. 

14.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni 

z wykorzystaniem środków myjących . Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe 

naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 
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VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

 
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu znajdującym się w budynku hali widowiskowo-sportowej. 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia/dziecka i ustalić sposób odebrania ze szkoły. 

4. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia/dziecka przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w 

których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 
pracowników oraz rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z 

innymi osobami), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z 

lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 

dyrektora szkoły. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 

potrzeby. 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje 

się działania opisane w pkt. 1). 

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do 

pracy. 

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o 

zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
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X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

 
1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w 

bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez 

ponad 15 minut, 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 

zdrowia, 

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i 

przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału  zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb  postępowania 

medycznego. 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 

ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od 

rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze 

służbami sanitarnymi. 
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XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

 
 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o zaistniałej sytuacji  

i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, 

podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych 

środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący 

i kuratora oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w zw. z 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

7. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi, a także w celu realizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

8. W widocznym miejscu w budynku Szkoły, a także na stronie internetowej Szkoły zamieszczona 

zostanie klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych o poniższej treści 

(w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO): 
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Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1  i  ust.  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, iż: 

1. Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Maruszarza w 

Wojciechowie, adres: Wojciechów 6, 24-204 Wojciechów. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Podmiot Upoważniony powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: iod@devcomm.pl 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa obejmujących jednostki publiczne prowadzące 

działalność w zakresie oświaty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), jak również w celu niezbędnym ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (pomiar temperatury, informacje o stanie zdrowia w zakresie 

przekazywanym instytucjom sanitarnym) – w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 (koronawirus) – na podstawie art. 

9   ust.   2   lit.  i)   RODO.   Jednocześnie,   dane   osobowe  będą   przetwarzane   w  celu  udokumentowania 

przedmiotowych działań. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania . 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 

Podmioty i organy, którym Administrator danych obowiązany jest udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach wykonywania zawartych porozumień (np. 

organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje sanitarne (epidemiologiczne), itp.). 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jak 

również w oparciu o przepisy prawa archiwalnego (w szczególności rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), a także w oparciu o przepisy 

odrębne. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych, 

c) uzupełnienia swoich danych, 

d) wniesienia    skargi    do    Prezesa    Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych    (organ    nadzorczy    w 

rozumieniu przepisów RODO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informacje o wymogu podania danych 

Przetwarzanie danych znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Sposób przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

11. Dodatkowa informacja 

Informujemy również, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 
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XII. Postanowienia końcowe 

 
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, 

rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

6. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą 

żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 
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