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PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W
ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
Podstawy prawne:
•
•
•
•

•

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 41o ze zm.)
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w ZESPOLE SZKÓŁ
PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przebywające w placówce
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Organizacja zajęć w szkole i placówce:
Informacje ogólne

▪ Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych, za pomocą których
dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować
się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.

▪ W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą którego nauczyciel lub
pracownik szkoły może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje
objawy zakażenia. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.

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

▪ W miarę możliwości praca szkoły będzie zorganizowana w taki sposób, aby umożliwiać
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w
miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne
godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub
zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Organizacja przychodzenia uczniów do szkoły
Klasy I , II , III, IV , V wchodzą głównym wejściem do szkoły , z wychowawcą klasy
/ pierwsze i drugie klasy / udają się do szatni szkolnej . Reszta klas wchodzi samodzielnie.
Klasa IV A i IV B i V godzina 7.40
Klasa I A i I B godzina 7.45
Klasa II A i II B godzina 7.50
Klasa III A i III B godzina 7.55
Klasy VI,VII,VIII wchodzą wejściem bocznym przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.
Klasy przemieszczają się korytarzem przy pokoju nauczycielskim i schodami do sali
korekcyjnej.
Klasa VI A B C godzina 7.45
Klasa VII ABC godzina 7.50
Klasa VIII ABC godzina 7.55

Organizacja wychodzenia uczniów ze szkoły
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Klasy I , II , III, IV , V wychodzą głównym wejściem do szkoły / pierwsze i drugie udają się
do szatni i razem z wychowawcą klasy wychodzą z budynku szkoły do rodziców / .
Reszta klas wchodzi samodzielnie .
Klasy VI,VII,VIII
wychodzą wejściem bocznym przy podjeździe dla osób
niepełnosprawnych. Klasy przemieszczają się schodami przy sali korekcyjnej oraz
korytarzem przy pokoju nauczycielskim . Klasy wychodzą samodzielnie .

▪ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przy wejściu do szkoły należy
zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust. W przestrzeniach wspólnych tj. na przerwach, w szatniach oraz przy
przemieszczaniu się do klas, uczniowie klas IV – VIII muszą nosić maseczki ochronne. W
klasach podczas lekcji obowiązku takiego nie ma.

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować są usuwane lub dostęp do nich jest uniemożliwiony.

▪ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

▪ Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
ORGANIZACJA PRZERW DLA KLAS I – III
Wyjście i wejście przez główne wejście do szkoły.
1. 8.35 - 8.45
2. 9.30 - 9.40
3.10.25 – 10.35
4.11.10 – 11.30
5.12.25 - 12.35
6.13.20 - 13.30
7.14.15 - 14.25
8.15.10 - 15.20

▪ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

▪ Brama wjazdowa do szkoły zostaje zamknięta. Samochody parkujemy przed boiskiem
Orlik lub na parkingu dużym naprzeciwko bramy głównej.
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Wyjście i wejście przez strefy 1 i 2 .
Strefa 1 - boisko szkolne przed stołówką . Wyjście boczne przy podjeździe dla
niepełnosprawnych. Wracają tą samą drogą .
ORGANIZACJA PRZERW DLA KLAS IV a i b ,V , VI a, b, c strefa 1.

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:50 - 13:35
7. 13:45 - 14:30
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16:10

Strefa 2 - boisko ORLIK . Wyjście ewakuacyjne przy szatniach. Uczniowie schodzą
korytarzem przy pokoju nauczycielskim i schodami przy sali korekcyjnej .

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
ul. Tysiąclecia 33
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 26 93
mail: sp2nml@wp.pl
strona internetowa: www.sp2nml.pl

Wracają tą samą drogą .
ORGANIZACJA PRZERW DLA KLAS VII a, b, c , VIII a, b, c strefa 2.

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:50 - 13:35
7. 13:45 - 14:30
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16:10

▪ Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

▪ Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
Zwrócone książki do biblioteki szkolnej odkładane są na 2 dniową kwarantannę. Po
dwóch dniach ponownie wpisywane są do systemu i mogą być wypożyczane.

▪ Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką ustalić i upowszechnić zasady korzystania
z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Zajęcia Wychowania Fizycznego

▪ Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.

Przybycie ucznia do szkoły

▪ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz uczeń, którego 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.

▪ Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

▪ OPIEKUNOWIE ODPROWADZAJĄCY DZIECI NIE MOGĄ WCHODZIĆ DO PRZESTRZENI
WSPÓLNEJ SZKOŁY.

▪ W sytuacji pilnego kontaktu opiekun musi stosować środki ochrony: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do budynku wchodzą tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekun o
konieczności kontaktu informuje pracownika szkoły, który pełni dyżur przy drzwiach.
Pracownik powiadamia sekretariat, który nadaje bieg sprawie.

▪ W miarę możliwości należy ograniczyć 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 w wyznaczonych obszarach.

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

▪ 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
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udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Zasady opieki nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych
1. Nauczyciele dyżury na przerwach śródlekcyjnych prowadzą zgodnie z ustalonym planem
dyżurów na rok szkolny 2020/2021.
2. Nauczyciele rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00, otwierają sale lekcyjne co najmniej o
godz.
7.50 i oczekują na przyjście swoich uczniów.
3. Uczniowie na wszystkie przerwy wychodzą na wyznaczone w dwóch miejscach boiska
szkolne.
4. Sale lekcyjne nauczyciele otwierają po pierwszym dzwonku, by nie dopuścić do
gromadzenia się uczniów na korytarzu szkolnym.
4. W dni deszczowe lub nie sprzyjające wyjściu na zewnątrz, uczniowie pozostają w salach
pod opieką nauczyciela, z którym skończyli dane zajęcia. Uczniowie i nauczyciele zmieniają
salę, uprzednio zasłaniając usta i nos, po pierwszym dzwonku na kolejną lekcję.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów.
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▪ Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi
zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii.

▪ Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

▪ Świetlice jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

▪ Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny min. 1,5m.
▪ Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu lub kichania.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

▪ Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

▪ Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz
informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie
osoby wchodzące do szkoły.

▪ Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub założenia
rękawiczek ochronnych, a także do zakrycia ust i nosa oraz nie mogą przekraczać
obowiązujących stref przebywania.

▪ Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą
z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie
ze świeżego powietrza, a także po skorzystaniu z toalety.

▪ Sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie
rano dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do sali sprawdza
prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości poleca pracownikom porządkowym
dodatkowe czyszczenie wskazanych obszarów.

▪ Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w
tym blaty w salach i w pomieszczeniach, gdzie spożywane są posiłki, klawiatury, włączniki,
dezynfekcja następuje codziennie rano oraz w południe.

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
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▪ Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne).

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

▪ Toalety dezynfekowane są na każdej przerwie.
▪ W celu uniknięcia skupisk uczniów czekających na wejście na lekcje przed klasą, po
pierwszym dzwonku nauczyciel otwiera klasę uczniom.

▪ Wywiadówki, konsultacje i indywidualne spotkania z rodzicami nauczyciel realizuje za
pośrednictwem platformy windows 365.

▪ Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV – VIII odbędzie się online. Uczniowie przychodzą
do szkoły w odstępach czasowych i udają się do klas. W klasach nastąpi inauguracja roku
szkolnego 2020-2021 online. Apele , koncerty w roku szkolnym będą odbywały się
online.
Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej
przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Procedury dotyczące sprawdzania i zwrotu prac uczniowskich.
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Po napisaniu przez uczniów pracy ( kartkówka, sprawdzian, test, praca klasowa,
wypracowanie), nauczyciel zbiera sam prace i umieszcza w oddzielnej teczce. Po upływie 48h
zabiera prace do sprawdzenia. Przynosi sprawdzone prace do szkoły i odkłada w teczce na 48h.
Po upływie wyznaczonego czasu prace rozdaje uczniom. Uczniowie po zapoznaniu się z
informacją zwrotną, obejrzeniu prac, umieszczają je we własnej teczce. Następnie teczki zbiera
nauczyciel i umieszcza na półce lub w szafie, w przeznaczonym na to miejscu. Nauczyciel zbiera
i oddaje prace w rękawiczkach lub uprzednio dezynfekuje dłonie. Czas zwrotu prac jest
wydłużony o 4 dni ze względu na procedury. Jeśli nauczyciel będzie sprawdzał prace w
rękawiczkach, nie musi po przyniesieniu do szkoły odkładać ich na 48h.

Korzystanie z szafek uczniowskich w szatniach.

Uczniowie w szafkach pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie na zmianę/na zajęcia
wychowania fizycznego oraz strój sportowy. Strój po zajęciach wychowania fizycznego
każdorazowo zabierają do domu ( obuwie pozostaje w szafce). Uczniowie nie pozostawiają w
szafkach podręczników i przyborów szkolnych, noszą je w plecakach. Plecaki i torby podczas
przerw ustawiają pod klasą w pojedynczym rzędzie.

Stołówka
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Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Pracownicy powinni zachować odpowiednia
odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to jest niemożliwe – mają
obowiązek używać środki odpowiednie do 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. Zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków i w miarę możliwości
- spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym
wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie.
W czasie posiłków uczniowie siadają przy stolikach (jeżeli jest to możliwe
z zachowaniem odpowiednich dystansów), a osoba obsługująca stołówkę przynosi
porcje do ucznia.
Po spożyciu posiłku uczniowie pozostawiają naczynia na stoliku i opuszczają stołówkę.
Stoliki porządkuje osoba obsługują stołówkę oraz przeprowadza dezynfekcję.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
i wyparzyć.
Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)
z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca
się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego
wyznaczoną/ obsługę stołówki.
Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone
w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy
i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może
być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku
stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

Wprowadza się dyżury uczniowskie na stołówce szkolnej w celu pomocy przy
wydawaniu obiadów.
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DYŻURY DZIEWCZĄT KLAS VII – VIII NA ŚWIETLICY PRZY WYDAWANIU OBIADÓW
(wychowawcy ustalają grafik na każdy dzień po dwie dziewczynki)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tydzień
07-11.09. 20
14 – 18.09.20
21 – 25.09.20
28.09. – 02.10.20
05-09.10.20
12 – 16.10.20
19 – 23.10.20
26 – 30.10.20
02-06.11.20
09 – 13.11.20
16 – 20.11.20
23 – 27.11.20
30 – o4.12.20
07 – 11.12.20
14 -22.12.20

Klasa
VIIb
VIIc
VIIIa
VIIIb
VIIIc
VIIb
VIIc
VIIIa
VIIIb
VIIIc
VIIb
VIIc
VIIIa
VIIIb
VIIIc
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ROZMIESZCZENIE UCZNIÓW PODCZAS PRZERW W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM
OBOWIĄZUJĄCE OD 05.10.2020r.
W nadchodzącym okresie jesienno-zimowy, gdy uczniowie zmieniają obuwie, wprowadzamy
nowe zasady przemieszczania się uczniów podczas przerw. Na boisko uczniowie wychodzą tylko po 4
i 5 lekcji, jeśli sprzyja pogoda zgodnie z poniższym planem. W ciągu całego dnia zaplanowane są
zejścia do szatni dla poszczególnych klas, na różnych przerwach, z obowiązkowym zakrywaniem ust i
nosa
w przestrzeni wspólnej.

Nr przerwy
1

Miejsce pobytu uczniów/klasa
Wszyscy uczniowie przebywają w klasach

2
3

W klasie
IV-V, VI b, VI c
VII-VIII, VI a
Hol górny

Na górnym holu
VII-VIII, VI a
IV-V, VI b, VI c

Zejście do szatni

VII-VIII, VI a
IV-V, VI b, VI c

Boisko/w klasie (w razie
niepogody)

4
5
6
7
8

IV-V, VI b, VI c
VII-VIII, VI a
VII-VIII, VI a
VII-VIII, VI a
VII-VIII, VI a

VII-VIII, VI a
IV-V, VI b, VI c
IV-V, VI b, VI c
IV-V, VI b, VI c
IV-V, VI b, VI c

VII-VIII, VI a
IV-V, VI b, VI c
Zgodnie z
zakończeniem zajęć
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Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/ em się z procedurami bezpieczeństwa podjętymi
w placówce i zobowiązuje się do ich przestrzegania w szczególności na temat przyprowadzania
dziecka zdrowego przez osoby zdrowe.
Aktualny numer telefonu komórkowego matki ………………………………………….
Aktualny numer telefonu komórkowego ojca ………………………………………….

………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka
Wyrażam

zgodę

na

wykonanie

pomiaru

temperatury

ciała

mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko dziecka)
w sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Wyrażam zgodę
dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych
dzieci i kadry placówki.
Administratorem zebranych danych jest Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście
Lubawskim. Ul. Tysiąclecia 33 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@valven.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej
temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane na
temat czasu uczęszczania do świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz
zapewnienie szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia. Administrator może przetwarzać dane również w
celu dochodzenia lub ochrony roszczeń. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po
wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo
dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że
Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie
będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie
podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna

