
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W CZASIE 

EPIDEMII COVID-19 

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W 

PSZCZYNIE 

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 340/2020/2021 z dnia 28.08.2020 r. 

 
Regulamin zostały opracowany na podstawie : 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań                        
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. 
poz. 493, z poz. zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910); 

 Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z 
poz. zm.); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  
 
 
 

WSTĘP 
 
Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 
realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, 
zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.  
 
Zajęcia stacjonarne w szkole będą odbywać się zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  
 
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste 
mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub 
placówki, regularne dezynfekowanie i wietrzenie pomieszczeń. 
 

 
§ 1 

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 izolatorium). Zasada obowiązuje również wszystkich 
pracowników szkoły. 

2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą co 
najmniej 30 s. zgodnie z umieszczonymi instrukcjami mycia rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu , ust i nosa. 

3. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety) wskazane jest stosowanie 
maseczek ochronnych lub przyłbic przez pracowników szkoły i uczniów klas 4-8 L i szkoły 
branżowej. Podczas zajęć uczniowie nie muszą zakładać maseczek/przyłbic, chyba, że 
wymaga tego regulamin pracowni (np. podczas zajęć w pracowni gastronomicznej). 



 
§ 2 

WEJŚCIE DO SZKOŁY, SZATNIE 
 

1. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji 
ustalonym dla danej klasy/grupy oraz harmonogramem dowożenia.  

2. Przed wejściem do szkoły  oraz w sytuacjach koniecznych należy obowiązkowo 
zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk. Płyn z dozownikiem znajduje się przy 
wejściu głównym oraz dodatkowo jest dostępny w każdej klasie. 

3. Uczniowie zobowiązani są wchodzić do szkoły pojedynczo. Po wyjściu z busa, pod 
nadzorem opiekunek uczniowie przechodzą w odstępie jeden za drugim, dokładnie 
dezynfekują ręce i kierują się do swoich szafek.  

4. Rolą nauczyciela dyżurującego przy strefie szafek jest kontrolowanie ilości dzieci 
przebywających przy szafkach tak, by w miarę możliwości zapewnić dystans 1,5 metra od 
drugiego ucznia. 

5. Po skończonych lekcjach do strefy szafek uczniowie podchodzą klasami, pod nadzorem 
nauczycieli, z którymi kończyli zajęcia. Zachowuje się zasadę dystansu społecznego 1,5 
metra. 

6. Rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły  jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 1,5 m.  

7. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
wynoszący min.1,5 m.  

8. Rodzice uczniów wchodzą z dziećmi do budynku szkoły tylko do strefy portierni. 
 

§ 3 
ORGANIZACJA LEKCJI I INNYCH ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 
1. W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej klasy lub, w razie konieczności 

wynikających  z organizacji pracy i założeń dydaktyczno-wychowawczych, kilku zespołów, 
lecz w ilości zapewniającej respektowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego uczniów /przy wejściu dezynfekowane są ręce, zachowany dystans 
społeczny/.  

2. Uczniowie zapoznani są z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz 
higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli 
poszczególnych zajęć.  

3. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty , których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Podczas zajęć nie korzysta się z pomocy 
dydaktycznych, których nie można zdezynfekować przed użyciem ich przez drugiego 
ucznia.  

4. Uczniowie na zajęciach korzystają z własnych przyborów szkolnych (długopisy, ołówki, 
kredki, kleje, nożyczki itp.) Posiadane przybory i podręczniki, mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce ucznia. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.  

5. Podczas zajęć praktycznych uczniowie sporządzają potrawy lub tworzą produkty 
rękodzieła z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zajmują wyznaczone miejsce, starają 
się zachować dystans społeczny w stosunku do uczniów i nauczyciela co najmniej 1,5 m. 
W razie konieczności używają dezynfekowanych przyłbic (zależy od regulaminu 
pracowni). 



6. Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe 
odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej. Wychowawcy 
świetlicy opracują Regulamin korzystania ze świetlicy. 

7. Ławki w pomieszczeniach klasowych są w miarę możliwości rozstawione w odstępach 
1,5 m, w tym odległość pierwszej ławki od biurka nauczyciela nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. 

§ 4 
ORGANIZACJA PRZERW UCZNIOWSKICH 

 
1. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając 

o dystans z należytą starannością.  
2. Wskazane jest, by uczniowie podczas przerw przebywali w miarę  możliwości w stałych 

salach z nauczycielami przedmiotu, z którym skończyli lekcję, Przed rozpoczęciem lekcji 
sale otwierane są o godz.7.45.  

3. Dopuszcza się możliwość wspólnej dla kilku zespołów klasowych przerwy pod nadzorem 
nauczyciela dyżurującego wg przyjętego harmonogramu, w wyznaczonej na  korytarzu 
strefie ( klasy 4-6, klasy 7-8 i branżowe, klasy „U”parter, klasy „AU” II piętro, klasy SPDP II 
piętro), o ile powierzchnia strefy umożliwi utrzymanie dystansu społecznego 1,5 metra. 
Wspólna przerwa ma na celu umożliwienie dezynfekcji klas oraz ich wietrzenie. 

4. Przerwy dla klas 1-3 na korytarzu organizuje się w innym czasie niż dla pozostałych klas. 
5. Przyjmuje się następujące godziny przerw lekcyjnych: 

 
GODZ. PRZERW DLA KLAS OD 4  GODZ.PRZERW DLA KLAS 1-3 

 
 

lekcja przerwa  lekcja przerwa 

0. 7.10 – 7.55 dyżur: 7. 30 – wejście 
główne i II piętro 

   

  7.45 – sekretariat, pokój 
naucz. 

  dyżur: 7,45 

1. 8.00 – 8.45  1 7.55 – 8.40  

  8.45 – 8.50   8.40 – 8.45 

2. 8.50 – 9.35  2 8.45 – 9.30  

  9.35 – 9.40   9.30 – 9.35 

3. 9.40 – 10.25  3 9.35 – 10.20  

  10.25 – 10.30   10.20 – 10.25 

4. 10.30 – 11.15  4 10.25 – 11.00  

  11.15 – 11.30   11.00 – 11.15 
obiad 

5. 11.30 – 12.15  5 11.15 – 12.10  

  12.15 – 12.30   12.10 – 12.15 

6 12.30 – 13.15  6 12.15 – 13.00  

  13.15 – 13.20   13.00 – 13.10 BUS 

7 13.20 – 14.05  7   

  14.05 – 14.10    

 
6. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

 
 

§ 5 
DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

 



1. Pomieszczenia klasowe należy wietrzyć w odstępach co najmniej godzinnych. W razie 
sprzyjających warunków pogodowych zajęcia należy odbywać przy otwartych oknach. 

2. W każdej sali znajduje się pojemnik rozpylający z płynem odkażającym służącym do 
dezynfekcji rąk i sprzętów. 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny 
Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a 
jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i 
grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.  

4. Pomieszczenia  dezynfekowane są na bieżąco płynem odkażającym, minimum 2 razy w 
ciągu dnia i po każdej zmianie grupy klasowej. O dezynfekcję Stolików, krzeseł, klamek, 
przyborów i sprzętów dba nauczyciel, który korzysta z danej Sali. Dezynfekcję 
przeprowadza również pracownik szkoły, po skończonych zajęciach. 

5. Wszelkie powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych szkoły np. korytarze, toalety 
dezynfekowane są w regularnych odstępach przez pracowników szkoły. Korytarz i 
szatnie powinny być regularnie  wietrzone i sprzątane.  Dezynfekcja jest monitorowana 
poprzez zapis w karcie monitoringu. 

6. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych 
jest czyszczony i dezynfekowany po każdej grupie zajęciowej przez pracowników szkoły. 

7. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana 
interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia 
rozprzestrzeniania się wirusa).  

8.  Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:  
1) przed posiłkami,   
2) w czasie przerwy, 
3) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty 

meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) – minimum dwa razy 
dziennie. 

 § 6 
ZASADY KORZYSTANIA Z TOALET SZKOLNYCH 

 
1. Dezynfekcja toalet szkolnych jest monitorowana poprzez zapis w karcie monitoringu                  

i odbywa się co najmniej dwa razy podczas przebywania uczniów na terenie szkoły. 
2. W każdej toalecie znajduje się dozownik z mydłem antybakteryjnym. Pojemniki na mydło 

należy na bieżąco uzupełniać przez pracowników szkoły. 
3. Wskazane jest, by w trakcie przerw uczniowie korzystali z toalet pojedynczo.                            

W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą korzystać z toalet również w czasie 
lekcji.  

4. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i umycia rąk mydłem 
antybakteryjnym po każdorazowej wizycie w toalecie. 

 
§ 7 

ZASADY KORZYSTANIA Z JADALNI 
 

1. Szkoła prowadzi własną kuchnię. Przyjmuje się czas wydawania posiłków w godzinach 
11.00 – 13.00. Na czas wydawania posiłków pomieszczenie świetlicy pełni funkcję 
jadalni. Wychowawca świetlicy dezynfekuje pomieszczenie przygotowując je do 
spożywania posiłków. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest 
nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą. W czasie przerw dyżury 
pełnią wychowawcy świetlicy wg ustalonego harmonogramu. 



3. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem (grupami).  

4. Przed wejściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie 
umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.  

5. Nauczyciel może wejść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy wychowawca 
świetlicy lub inny nauczyciel wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne po opuszczeniu 
jadalni przez poprzednią  grupę (dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł). 

6. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od 
stolików. Należy dopilnować by w miarę możliwości przy jednym stoliku z posiłków 
korzystali uczniowie z jednej klasy/grupy.  

7. Posiłki podawane są dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze min. 
60 stopni C.  

8. Po spożyciu posiłku przez dzieci nauczyciel informuje pracownika/ wychowawcę 
świetlicy o wyjściu z dziećmi z jadalni.  

9. Przed i po posiłku dzieci dezynfekują lub myją ręce mydłem antybakteryjnym. Dozownik 
z płynem znajduje się przy wejściu do jadalni. 

 
§ 8 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLACÓWKI 
 

1. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich, 
szczególnie w czasie pobytu w niej uczniów.  

2. Wskazane jest, by wszelkie informacje rodzice uzyskali od nauczycieli poprzez kontakt 
telefoniczny, e-dziennik i komunikatory internetowe. Rodzic ucznia może umówić się na 
rozmowę z nauczycielem telefonicznie i odbyć rozmowę w wyznaczonym pomieszczeniu 
– poprzednio zdezynfekowanym. Po rozmowie pomieszczenie ponownie powinno zostać 
zdezynfekowane. 

3. W miarę możliwości zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są 
po opuszczeniu placówki przez uczniów (ok. godz. 15.00). Rodzice dzieci uczęszczających 
na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oczekują na swoje dzieci w wyznaczonej 
strefie. 

§ 9 
ZASADY OCHRONY PRACOWNIKÓW 

 
1. Regulamin wprowadzony w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie 

wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając 
na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w 
wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą 
starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.  

3. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między 
sobą (minimum 1,5 m).  

4. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie 
stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych 
środków:  

4) rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają 
wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,  

5) przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje 
spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego 
pojemnika na odpady),  



6) Pracownicy nie noszą biżuterii w czasie pobytu w szkole – na rękach poniżej 
łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż 
utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.  

7) Pracownicy nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć, chyba, że 
telefon wykorzystywany jest jako środek dydaktyczny i jest dezynfekowany.  
 

§ 10 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM 

COVID-19 ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 

1. Procedura obowiązuje wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych 
im. Janusza Korczaka w Pszczynie zarówno nauczycieli jak i pracowników 
niepedagogicznych.  

2. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przestrzegania obowiązujących 
podczas epidemii zasad postępowania oraz do rozmów z dziećmi na temat 
podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła 
oraz kaszlu i kichania zgodnie z zasadami umieszczonymi na plakatach informacyjnych 
umieszczonych w toaletach i na korytarzach szkolnych.  

3. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami 
chorobowymi powinny być zbadane przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do 
zdrowia zostać pod opieką w domu.  

4. W przypadkach przysłania do szkoły dziecka z opisanymi objawami, pracownicy 
pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają prawo skierować ucznia do 
pielęgniarki/higienistki szkolnej. Uczeń z objawami grypopodobnymi zostanie 
odizolowany w specjalnie wydzielonym w szkole pomieszczeniu (izolatce). Dyrektor 
szkoły lub pielęgniarka lub nauczyciel natychmiast po odizolowaniu ucznia wzywają 
rodziców ucznia, do odebrania dziecka z placówki. Rodzic jest zobowiązany jak 
najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

5. Każdy rodzic na początku roku szkolnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
wskazującego sposób szybkiego kontaktu szkoły z rodzicem oraz wskazania możliwości 
nagłego odbioru dziecka ze szkoły – druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 
regulaminu.  

6. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby 
przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 
koronawirusem niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły dowiadując się o podejrzeniu zakażenia Covid 19 niezwłocznie 
powiadamia o tym, fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie 
niezbędne dane.  

8. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z Państwowym 
Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Tychach i stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor Szkoły informuje organ 
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

10. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń Dyrektor informuje 
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

11. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 
zakażenia koronawirusem powinien zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły oraz 
skontaktować się z lekarzem.  

12. Jeśli u pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w 
ciągu ostatnich 14 dni lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem 



zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 
to Dyrektor Szkoły odizolowuje pracownika w izolatce i zawiadamia stację sanitarno-
epidemiologiczną. Następnie postępuje zgodnie z pkt 8-10. 

13. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 
celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny 
zawiadamia o tym Dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki 
profilaktyczne.  

14. W razie konieczności stwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie 
placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie 
rodziców lub opiekunów dzieci za pomocą:  
1) strony internetowej placówki,  
2) dziennika elektronicznego,  
3) poczty elektronicznej,  
4) umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki.  

15. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego 
inspektora sanitarnego.  

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W celu uszczegółowienia niniejszego Regulaminu Dyrektor może wprowadzić 

zarządzeniem dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 

2. Do obowiązujących zapisów regulaminów pracowni, sal i świetlic dodaje się zapisy 

wynikające z wytycznych MEN i GIS a dotyczące potrzeby częstego wietrzenia oraz 

dezynfekcji sal i sprzętów. 

3. W sprawach nieporuszanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy regulaminów i 

procedur dotychczas obowiązujących w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Regulaminu bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-19 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że:  

1) Zapoznałem/am się z  Regulaminem bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-

19 obowiązującym w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz 

zdaję sobie sprawę, że:  

a) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.  

b) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej w placówce izolatorium, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.  

 

2) Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania telefonu o numerze  

 

          ………………………………………………………………  lub  ……………………………………………………………………..   

          który przekazuję do szybkiego kontaktu w sprawie mojego dziecka. 

 

3) Wskazuję następujący sposób odebrania dziecka ze szkoły w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych 

a) Mam możliwość osobistego odbioru dziecka w sytuacji nagłej     TAK             NIE 

(proszę podkreślić) 

b) W przypadku, gdy nie będę mógł odebrać dziecka osobiście / nie mam takiej możliwości 

może ono zostać odebrane przez: (proszę wskazać imię i nazwisko osoby, stopień 

pokrewieństwa -jeśli zachodzi)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Dziecko NIE JEST / JEST (proszę niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. 

 

Deklaruję pełne zastosowanie się do zapisów regulaminu i procedur bezpieczeństwa oraz wyrażam 

zgodę na ich realizowanie przez placówkę.  

Będę na bieżąco informował dyrektora szkoły/wychowawcę o istotnych zmianach w zdrowiu mojego 

dziecka podczas epidemii.  

 



Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie 

koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie 

zgłaszane do odpowiednich służb.  

 

 

 

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

                                Data,                                   podpis matki oraz  podpis ojca /opiekunów prawnych 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczniów i rodziców w  

Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie 
ul. Zamenhofa 5, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się  telefonicznie 
32 210 03 40; e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Kościelny, z którą można się skontaktować e-mail: ido@zs3s.pna.pl 
lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27. 
3.   Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
-w przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego 
uzupełnienia i  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej, 
 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  
pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 
5.  Podstawą przetwarzania są:            
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457, 2198, 2203 i 2361); 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.); 
Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.); 
Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły ; 
Zgoda osoby, której dane dotyczą; 
6.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
7.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 
8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
9.  Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem    
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/949/1


11 .  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
i Administrator nie profiluje danych osobowych. 
 

 

                                       Oświadczam że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną                                

                                                                                       

                                                                                     ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                            podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 


