
 

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA    

Publicznej Szkoły Podstawowej       

w Nowej Brzeźnicy wraz z Filiami 

w Dubidzach, Dworszowicach 

Kościelnych, Prusicku w okresie 

COVID-19 od 18 stycznia 2021 r.                         

 Do szkoły może uczęszczać uczeń/pracownik bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub 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. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy będą wchodzić  do budynku 
szkoły wyznaczonymi wejściami: 

Wejście nr 1 ( główne od strony ulicy ) : klasy 1a; 1b; 2;  3a;3b; 

Wejście nr 2 ( od strony dziedzińca przy Sali gimnastycznej);   zamknięte 

Wejście nr 3 ( byłe wejście do Gimnazjum):  tylko dla uczniów korzystających z 
konsultacji lub zajęć specjalistycznych 

Wejście nr 4 ( od hali sportowej):  zamknięte 

 

 Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem 
dezynfekującym, który znajduje się przy wejściu do budynku. 

  Uczniowie po wejściu do szkoły muszą mieć założone maseczki, które zdejmują 
na czas trwania zajęć w poszczególnych klasach.     

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 



 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły przy wejściu do budynków, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 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). 

e) w miarę możliwości będzie ograniczone 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 tylko w 
wyznaczonych obszarach.  

f) osoby z zewnątrz wpisują się na listę znajdującą się przy wejściu do szkoły. 

 Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany udostępnić numer telefonu wychowawcy 
klasy i dyrektorowi szkoły, który zapewni szybki kontakt w razie konieczności 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

 Każda szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po 
każdym użyciu.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając          
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia dyrektora i 
rodziców/opiekunów o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

 W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, 
która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów 
na terenie szkoły. Zajęcia każdej klasy będą odbywać się w jednej 
wyznaczonej sali, z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, na które 
uczniowie będą przechodzić do innej sali.  

 Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przebywać w wyznaczonej strefie na 
korytarzu lub na powietrzu przed szkołą.  

 Ustala się następujący  harmonogram  dnia  dla danej klasy, uwzgledniający.: 
 Uczniowie przychodzą do szkoły i kończą zajęcia   zgodnie z Tygodniowym 

rozkładem zajęć i harmonogramem dowozów 

 Uczniowie korzystają  z przerw  w miejscach wyznaczonych przez 
wychowawcę klasy. 

 Uczniowie korzystają  ze stołówki szkolnej zgodnie z procedurami i 
terminarzem wydawania posiłków, który nadzoruje wychowawca klasy. 

 Uczniowie uczestniczą w zajęciach na boisku lub Sali gimnastycznej bez 
możliwości kontaktowania i mieszania się grup. 

 Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele. 



 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Istnieje obowiązek noszenia maseczek podczas przerw międzylekcyjnych                   
i poruszanie się poza wyznaczony teren np. do biblioteki. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować zostały usunięte lub uniemożliwiony do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
są czyszczone lub dezynfekowane. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 
jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są 
detergentem po zakończeniu lekcji, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, 
oraz zdezynfekowany na koniec zajęć w danym dniu. 

 Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę,  w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W miarę możliwości i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie 
korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu 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, ograniczone są ćwiczenia i gry 
kontaktowe, zgodnie z Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na lekcjach 
wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych (SKS) w czasie pandemii COVID 
19 

 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 przypadkach należy 
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch pomieszczeniach, a w razie potrzeby 
w innych salach dydaktycznych. Korzystanie ze świetlicy zawarte jest w 
Regulaminie Świetlicy. Świetlice będą wietrzone co najmniej raz w ciągu godziny 
w trakcie przebywania dzieci na świetlicy. Przed przyjęciem dzieci do świetlicy 
pomieszczenie podlega dezynfekcji. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi w miarę możliwości 
ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Podczas przerw nauczyciele, w tym nauczyciele dyżurujący i pracownicy 
niepedagogiczni, którzy mają kontakt z uczniami muszą mieć zasłonięte usta i 
nos. 



 Zajęcia pozalekcyjne w tym konsultacje organizowane w szkole odbywają się na 
zasadach  dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych w salach wyodrębnionych nie 
będących  w sąsiedztwie sal, w których odbywają się zajęcia stacjonarne  dla klas 
I-III 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględnione są        
w Regulaminie Biblioteki Szkolnej, zgodnie z Regulamin funkcjonowania biblioteki 
szkolnej i pracy nauczycieli bibliotekarzy w trakcie epidemii COVID-19   

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

 Po zakończonych lekcjach oprócz prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych dezynfekowane są 
powierzchnie dotykowych – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w 
salach                   i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, 
włączniki. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie 
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

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

 Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Na terenie szkoły zapewnione są miejsca/pojemniki do wyrzucania 
jednorazowych środków ochronnych takich jak rękawiczki, maseczki.  

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo przestrzega się zasad 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest 
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 
w czasie epidemii. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręczy 
krzeseł.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,        
w temperaturze min. 60°C lub je wyparza.  

 Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę 
stołówki.  



 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu 
i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na 
zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

  Dzieci dojeżdżające oraz opiekun musza mieć zakryte usta i nos. 

 Jeżeli rodzice dzieci dojeżdżających mają możliwość samemu przywieść                       
i odebrać dziecko ze szkoły ze względu na obecna sytuacje epidemiologiczną 
proszeni są o złożenie oświadczeń do dyrektora szkoły w na adres e-mail 
sp@nowabrzeznica.pl., do wychowawcy klasy lub telefonicznie. 

 W każdej szkole wyznaczone są pomieszczenia, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 O zakażeniu ucznia dyrektora szkoły powiadamiają rodzice ucznia niezwłocznie 
po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. 

Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na 
COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze 
szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły 
(wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej. 

 Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć 
wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała: 

- wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na 
COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki, 
- lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób 
zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków 
związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich 
charakterem. 
W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna        
w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję                     
o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania 
kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację 
epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze                           
i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte                
i czerwone. 

- W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą 
musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich 
zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka 
stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu 
byli oni narażeni na zakażenie. 
- Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie 
przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych 
rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 
-Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i 
wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. 
Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku funkcjonowania 
placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż 
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zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z 
nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z 
poszczególnych przedmiotów. 
 

 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. 

 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).  

 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 itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

  Codziennie rano mierzona jest temperatura ciała pracownikom przy wejściu do 
szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie 
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej.  

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia  
obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała, jeżeli pomiar termometrem 
bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się  rodziców ucznia w celu 
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły przypomnieć o obowiązku 
skorzystania z teleporady medycznej, 

 Nie organizowane są wycieczki lub wyjścia grupowe. 

 W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, istnieje 
możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 
konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

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

 W dniu 18.01.2021 należy dostarczyć do szkoły, jeżeli nie zostały złożone w dniu 
01.09.2020r: 

-  zgodę na pomiar temperatury u dziecka (załącznik nr 1), na tym oświadczeniu 
znajduje się numer telefony rodzica/opiekuna, który pozwoli na niezwłoczny 
kontakt; 

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


- zgoda na dezynfekcję (załącznik nr 2) 

- oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 3). 

 

 
Załącznik nr 1  

COVID – 19/Procedury 

………………….…………… 

                                                                                                       (miejscowość, data) 

 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka) 

TELEFON/Y…………………………………….. 

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

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA  

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,                                   

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała 

mojego dziecka ………………………………………………………(imię i nazwisko 

dziecka) przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy wraz z 

Filiami                   w przypadku zauważenia objawów chorobowych. 

 Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych                           

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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) . 

 

 

 

…………………………………….. 



(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Załącznik nr 2 

COVID – 19/Procedury 

………………….…………..… 

                                                                                                       (miejscowość, data) 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka) 

 

 

 

ZGODA NA DEZYNFEKCJĘ RĄK DZIECKA  

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,                                   

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na dezynfekcję rąk mojego 

dziecka ………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) po 

przekroczeniu wejścia do szkoły i  w sytuacjach tego wymagających. 

Informujemy, że w szkole używane są płyny do dezynfekcji rąk dostarczone oraz 

rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia. 

 Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych                           

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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) . 

 

 

 

…………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna) 

 



 

 

 

Załącznik nr 3  

COVID – 19/Procedury 

………………….…………..… 

                                                                                                       (miejscowość, data) 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

…………………………………….……………… 

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka) 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID – 19 
obowiązujące od 01.09.2020 r. w szkole i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, 
pracowników szkoły i innych uczniów w szkole różnymi chorobami, w tym COVID – 19. 
Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę               
i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w szkole, jak 
również ich rodzin. 

3. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby 
przyprowadzającej dziecko. 

4. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, 
zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

5. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach 
higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, ust, oraz częstym myciu rąk wodą    
z mydłem. 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia szkoły w przypadku wystąpienia 
zachorowania COVID -19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie 
z dzieckiem. 

7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję 
szkoły.  

8. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID 
– 19 w jednostkach oświatowych. 

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

                                             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca gromadzenia danych osobowych 

 w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2  

Szanowni Państwo, 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy informuje, iż administratorem 

pozyskanych danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowe Brzeźnicy.  W 

sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem 

ochrony danych w następujący sposób:  przesyłając e-mail na adres: 

iod.oswiata@nowabrzeznica.pl lub listownie na adres Szkoła Podstawowa w Nowej 

Brzeźnicy, ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica. Dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. CEL PRZETWARZANIA: 

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2. PODSTAWY 

PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: − art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 374). Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty 

upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna. Dane osobowe 

przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania. W związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez dyrektora szkoły, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

a)prawo żądania dostępu do danych osobowych b)prawo żądania ich sprostowania c)prawo 

żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 

ust. 3 RODO ) d)prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Aby zrealizować swoje 

prawa, każda osoba powinna zwrócić się do dyrektora szkoły                       z odpowiednim 

wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail sp@nowabrzeznica.pl, 

listownie na adres Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa 

Brzeźnica. Dyrektor szkoły zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały 

przesłanki RODO lub na szkole nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych 

przepisów zwalniający szkołę z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba 

składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach 

niezrealizowania przysługującego jej prawa. Każdej osobie, która uzna, że szkoła przetwarza 

jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia                    o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 

pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na 

terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczęszczania dziecka do szkoły. 
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