
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na 
terenie   Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Żaganiu w okresie Pandemii COVID-19     

   

   
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   



 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-
19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki obowiązują specjalne Procedury 
bezpieczeństwa.  

Informacje ogólne  
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu, zwany dalej Dyrektorem.  
2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania.  
3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3   są 
organizowane w godzinach od 6:30 do 15:30.  
4. Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne odbywają się wg. ustalonego harmonogramu.  
5. Biblioteka szkolna będzie czynna wg. ustalonego harmonogramu.  
6. Liczba uczniów w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12.   
7. Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi 
wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi 
oraz uczniowi mierzona będzie temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru 
dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.  
8. W szkole uczniowie muszą zakrywać usta i nos do momentu do wejścia do sali, w której 
odbywają się zajęcia. Pracownicy noszą przyłbice (w razie potrzeby-maseczki).  
9. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe   budynku szkoły są zamykane.  
10. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 
stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na 
terenie placówki.  
11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkoły zapewnia:  

1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z 
pomieszczeń szkoły oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w szkole;  
2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne, przyłbice dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od 
dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;  
3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z 
płynem;  
4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed 
wejściem do pomieszczenia);  
5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i 
procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom 
jak i rodzicom.  

12. Dyrektor:  
1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z 
powierzonymi im obowiązkami;  
2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, 
przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;  
3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce 
(oświadczenia rodziców i deklaracje);  
4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami 
prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich 
dziecka;  
5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, 
pracownika;  



6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;  
7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia;  
8. zapewnia taką organizację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych 
grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą 
będą się opiekowali w miarę możliwości Ci sami opiekunowie;  
9. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia na stronie internetowej szkoły.  

13. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:  
1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:  

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych,  
b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,  
c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;  

2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;  
3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 
dzieci;  
4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;  
5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 2m.  

   
14. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:  

1. Ciągi komunikacyjne – myją;  
2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 
krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do 
placówki, zabawki, szafki (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i 
dezynfekują;  
3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie 
narażać uczniów ani innych pracowników na wdychanie oparów;  
4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, 
itd.;  
5. Pracują w rękawiczkach.  

15. Wychowawcy, opiekunowie:   
1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, 
objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. 
bhp;  
2. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.  
3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 
konieczne także w czasie zajęć;  
4. dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z 
drugiej grupy;  
5. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 2 m.  

 
 Klasy I – III  

1. W pierwszej kolejności opieka zapewniona będzie dzieciom rodziców zatrudnionych w 
służbie zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu.  
2. Rodzic zobowiązany jest dwa dni wcześniej poinformować o chęci przyprowadzenia 
dziecka do szkoły.  
3. W klasach I –III odbywać się będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć 
dydaktycznych.  

 
 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły.  



1. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko.  
2. Liczba uprawnionych osób do przyprowadzania i odbierania dziecka ogranicza się do 2 
osób.  
3. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do 
budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.   
4. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły zabawek ani przedmiotów, które są nie są 
niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.  
5. Wskazane jest: upinanie/wiązanie włosów, codzienna zmiana odzieży, adekwatne 
obuwie (buty wsuwane lub na rzepy).  
6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły umyło ręce.   
7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup 
nie stykały się ze sobą.  
8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 
(temperatura, katar, kaszel, wysypka)  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia 
je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor 
lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i 
informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca 
zdrowia dziecka.  
9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach 
wejściowych do budynku. W przypadku zgody na samodzielny powrót do domu dziecko 
opuszcza placówkę   o określonej w oświadczeniu godzinie.  
10. W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym rodzic/opiekun prawny/osoba 
prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.  
11. Rodzice przyporządkowują się zaleceniom personelu szkolnego w trakcie odbierania, 
przyprowadzania dziecka do szkoły. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka odbywa się w 
wyznaczonych godzinach:  

Przyprowadzanie: 6:30-8:00   
Odbieranie: 13:00-13:30 oraz 15:00-15:30  
W wyjątkowej sytuacji rodzic, przy wcześniejszym uzgodnieniu, może odebrać dziecko o 
wskazanej godzinie.  
   
   

Żywienie  
1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty stołówka szkolna 
nie będzie czynna.  
2. Na czas przebywania w szkole rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku wyżywienie i 
picie.  

  
   

Wyjścia na zewnątrz  
1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren placówki.  
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska szkolnego  
3. Plac zabaw jest nieczynny.  

 
Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne  

1. Na teren szkoły może wejść uczeń, który wcześniej zgłosił chęć udziału w konsultacjach 
lub zajęciach rewalidacyjnych.  
2. Wejście na zajęcia odbywa się wejściem od strony dawnego gimnazjum  
3. Każda osoba zobowiązana jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, o których 
mowa   
4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach zgodnie z harmonogramem.  



5. Uczniowie przychodzą na zajęcia z własnymi przyborami, zeszytami i podręcznikami. 
Nie pożyczają ich sobie wzajemnie.  

 
Biblioteka szkolna  

1. Postanowienia ogólne:  

2. W bibliotece może przebywać jednorazowo, oprócz nauczyciela-bibliotekarza, jeden 

czytelnik.  

3. Bibliotekarz w kontakcie z czytelnikiem używa rękawiczek ochronnych oraz 

maski/przyłbicy.  

4. Czytelnik zabezpieczony jest maską; dezynfekuje ręce – płyn ustawiony jest przy 

wejściu do biblioteki.  

5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość w kontakcie czytelnik- 

bibliotekarz - 2  metry.  

6. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone, a powierzchnie blatów, 

klamek, włączników, innych powierzchni użytkowych dezynfekowane.  

7. Od dnia 25 maja 2020 r. biblioteka udostępnia materiały biblioteczne 

tylko nauczycielom do celów dydaktycznych we wcześniej umówionym terminie.  

8. Zwroty materiałów bibliotecznych w tym podręczników szkolnych odbywać się będą 

w terminach i formie ustalonej wcześniej z Dyrekcją szkoły; informacja dla uczniów 

zostanie podana w dzienniku Librus.  

  

Procedura zwrotu materiałów bibliotecznych:  

9. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych w tym podręczników zostanie ustalony 

przez Dyrekcję Szkoły.  

10. Wychowawca klasy dokonuje wstępnej analizy liczebności podręczników wśród 

uczniów swojej klasy (przypomina o obowiązku zwrotu wszystkich książek, 

w szczególności podręczników szkolnych oraz zasadach postępowania w przypadku 

zagubienia). Uczniowie klas ósmych są zobligowani do zwrotu wszystkich 

wypożyczonych materiałów bibliotecznych.  

11. Uczeń zobowiązany jest zdjąć z książki/podręcznika jednorazową okładkę (papierową, 

foliową); okładki foliowej przyklejanej na stałe nie odkleja się.  

12. Przyjmowanie zwrotów książek odbywać się będzie w pomieszczeniu wyznaczonym 

przez Dyrekcję, gdzie materiały te przechodzić będą kwarantannę od 3 do 7 dni.  

13. Bibliotekarz podczas przyjmowania zwrotów zabezpieczony jest maską i 

rękawiczkami; uczeń w masce i rękawiczkach odkłada komplet podręczników w 

wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu do sprawdzenia, zachowując 2 metrowy 

dystans.  

14. Blat stołu jest każdorazowo dezynfekowany.  

15. Po upływie kwarantanny materiały biblioteczne przenosi się do pomieszczeń 

biblioteki.  

  

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 
objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 
przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do 
pomieszczenia).  
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 
gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego 
specjalnie przygotowane pomieszczenie.  
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 
zastępującą.  



4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie 
z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru 
dziecka z placówki informując o powodach.  
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną.  
6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się 
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.  
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w 
której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 
podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).  
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 
przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.  
9. Rodzice izolowanego dziecka niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły przy głównych 
drzwiach wejściowych do budynku placówki.  
10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i 
informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i 
środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.  
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 
do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.  
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole) i wprowadza do 
stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.  
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-
19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 
włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.  
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 
dotykowe.  
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej.  
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.  
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań 
w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.  
18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 
postępowania.  

   
   

Przepisy końcowe  
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich 
odwołania.  
2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.  

   
   

   



   
   
     

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa  na terenie oddziału przedszkolnego  

  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu w okresie Pandemii COVID-19  

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

   

Oświadczam, że moja córka/mój syn:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..  
(nazwisko i imię dziecka)

  

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

Jednocześnie oświadczam, iż  jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 5 w Żaganiu.  

            Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin tj.:  

1. Zdaję sobie sprawę,  że  pomimo wprowadzonych w oddziale przedszkolnym 

obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych  na terenie placówki 

może dojść do zakażenia COVID-19;  
2. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w 

przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka, a także moja rodzina, 

jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;  
3. Jestem świadomy, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, 

jego rodziców lub personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie 

przechodzą kwarantannę;  
4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy;  
5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i 

możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 

2020r.;  
6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące.  
   

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 

wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Żaganiu oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom/a zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego  z obecnej sytuacji w kraju.  

   

Żagań, dn…………………                                                                                       

……………………………..  
(podpis rodziców)

  
   

   



   

      Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa  na terenie oddziału przedszkolnego  

  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu w okresie Pandemii COVID-19  

…………………………………………………  

…………………………………………………  
(nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

  

   

DEKLARACJA RODZICA  

            Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W 

ŻAGANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19”.  
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŻAGANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim; przyprowadzania do przedszkola 

tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 

oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki 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, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający przyjęcie.  
3. Wyrażam zgodę na pomiar i zapis temperatury ciała:  
1. przy wejściu do placówki dziecka termometrem,  
2. w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.  
4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.  
   
Klauzula informacyjna   
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻAGANIU   

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail iod@odoplus.pl  
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na terenie przedszkola. („przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”)  

ODBIORCY DANYCH  
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w  

tym służby Sanitarne w przypadku zaistnienia podejrzenia występowania objawów wirusa COVID-19  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zapewnienia bezpieczeństwa tj co najmniej przez 3 
miesiące  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  
1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich 
sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania tych danych.  
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust.3 lit. b i e RODO, przenoszenia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  
3. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

   
INFORMACJA O PROFILOWANIU  
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu  

   

…………………………….                                                           ………………………..  
(miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis rodziców)

  
 
  

mailto:iod@odoplus.pl


 
  

 
  

 
  

 
  

Załącznik nr 3- do Procedur bezpieczeństwa  na terenie oddziału przedszkolnego  
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu w okresie Pandemii COVID-19  

 
  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻAGANIU  

   

                                                                                              Żagań, dnia………………………  

   

     

………………………………………………  

/Imiona i nazwisko rodziców-opiekunów  

   

                           
/Numer dowodu osobistego matki –opiekunki/  

   

                           
/Numer dowodu osobistego ojca–opiekuna/  

     

   

OŚWIADCZENIE  

   

   

My,……………………………………………………………………………………..  

/Imiona i nazwisko rodziców-opiekunów/  

   

   

Matka i ojciec dziecka………………………………………………………………….  

/Imiona i nazwisko dziecka/  

   

   

   

oświadczamy, iż do odbioru naszego dziecka  

z oddziału przedszkolnego upoważniamy następujące osoby:  

   

Lp.  Imię  i nazwisko 

osoby   

upoważnionej  

Stopień 

pokrewieństwa  

Numer dowodu 

osobistego  

1.           

2.           

   

   

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu pod ich 

opieką.  

   

     

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

   /Czytelne podpisy obojga rodziców-opiekunów/  

  
  


