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Procedura bezpieczeństwa  

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  
wśród dzieci i rodziców  

w Szkole Podstawowej nr 48 
 im. Armii Krajowej w Częstochowie 

 
 
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły,                        
w trakcie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 

§ 1 
Sposób organizowania zajęć 

 
1. DO SZKOŁY MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, BEZ OBJAWÓW 

CHOROBOWYCH.  
2. DZIECI SĄ PRZYPROWADZANE I ODBIERANE PRZEZ OSOBY ZDROWE. 

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 
- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 
rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry. 
- rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonego przez dyrekcję 
placówki miejsca w przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem 
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. W celu sprawnej komunikacji rodzice zobowiązani są do przekazania lub aktualizacji 
swoich numerów telefonów do kontaktu, jeśli uległy one zmianie.  

4. Dziecko nie powinno wnosić do szkoły i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub 
zabawek. 

5. Nauczyciele mogą udzielać informacji rodzicom/opiekunom na temat dzieci poprzez 
kontakt telefoniczny na numer wskazany przez rodzica/opiekuna lub dziennik 
elektroniczny drogą mailową. 

6. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
szkoły- na terenie szkoły wynoszący minimum 1,5 m.  Wchodzenie rodziców, opiekunów 
do budynku szkoły nie jest zalecane. 

7. Przed wejściem do placówki każdemu dziecku mierzona jest temperatura.  
Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony 
w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). 
Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane. Rodzic/opiekun zobowiązany 
jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.  
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§ 2 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 
 
1. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne oraz 

zakrywają usta i nos przy wejściu do placówki. Dla zachowania bezpieczeństwa nie 
powinni wchodzić do placówki. 

2. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym 
i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety.  
Zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. 

3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i personel. 
Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

 
 

§ 3 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane w skrócie 

„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej 
w Częstochowie, tel.: 34 322 22 51 , e-mail: sp48@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail 
iodms@sod.edu.pl lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka 

szkole w okresie epidemii COVID-19  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), 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 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 

poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na 

podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Częstochowie.    

mailto:ioded@sod.edu.pl
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5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3.  

Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 

sprzeciwu. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego 

pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID -19. 

 
§ 4 

Pozostałe regulacje 
 
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

w szkole są umieszczone na stornie internetowej szkoły, a także wywieszone  
na drzwiach wejściowych.  

2. Na drzwiach wejściowych szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: stacji 
sanitarno-epidemiologicznej,  służb medycznych, oddziału obserwacyjno-  zakaźnego, 
infolinii NFZ w sprawie koronawirusa. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 
 

 


