
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE PÓŁKOLONII ZIMOWYCH

MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE 

I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GLIWICACH

OBOWIĄZUJĄ OD 4 STYCZNIA 2021 ROKU.

I. Podstawa prawna.

1. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.

910), 

2. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

3. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  25  marca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  13  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19.

5. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

szczegółowych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II. Ogólne zasady organizacji pracy.

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów 

półkolonii w szkołach podstawowych. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2. Ograniczone  zostaje  przebywanie  w  placówce  osób  z  zewnątrz;  zalecany  jest  kontakt

telefoniczny, mailowy, przez dziennik elektroniczny.

3. Przy  wejściu  do  szkoły  znajduje  się  płyn  do  dezynfekcji  rąk  (wraz  z  informacją

o obligatoryjnym  dezynfekowaniu  rąk  przez  osoby  wchodzące  do  szkoły),  z  którego

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 



4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe

środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

 zakrycie nosa i ust,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk,

 ograniczone przemieszczanie się po szkole,

 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,

 wypełnienie ankiety epidemicznej.

5. Do  szkoły  nie  mogą  wchodzić  osoby,  które  są  chore,  przebywają  na  kwarantannie  lub  

w izolacji.

6. W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

7. Obowiązek  zakrywania  ust  i  nosa  przez  pracowników  i  przez  uczestników  półkolonii

obowiązuje:

 Uczestnicy  noszą maseczki  obowiązkowo:  w szkole od wejścia  rano do placówki  do

momentu wejścia do sali w której przebywają,  czasie przemieszczania się na korytarzu,

w czasie zejścia na zewnątrz na boisko szkolne, na prośbę nauczyciela.

 Pracownicy noszą maseczki lub przyłbice obowiązkowo cały czas.            

8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

9. Obowiązkowa dezynfekcja rąk uczniów i nauczycieli:

 Przy wejściu do szkoły,

 Przed wejściem do sali lekcyjnej,

 Przed i po zajęciach na sali gimnastycznej,

 Przed wejściem na obiad,

10.  Sale, w których odbywają się zajęcia są codziennie porządkowane i dezynfekowane.

11. Pojemniki z płynami do dezynfekcji są uzupełniane na bieżąco. Kosze na zużyte maseczki  

       opróżniane są regularnie.

12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała uczniów   

  w okresach wyznaczonych zarządzeniem organizatora półkolonii. Na pomiar temperatury u  

  dziecka rodzice, prawni opiekunowi wyrażają pisemną zgodę.  

13. Wychowawcy usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie

mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są

wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki,



skakanki,  obręcze  itp.)  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  dokładnie  czyścić  lub

dezynfekować. 

14. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

15. Skład grupy nie ulega zmianie, w grupie może przebywać maksymalnie 12 uczestników

16. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.

III. Wychowawcy

1. Wszystkie  osoby  zapewniające  realizację  programu  półkolonii,  w  tym  kierownik  

i  wychowawcy półkolonii  nie  mogą  mieć  objawów chorobowych  sugerujących  infekcję

dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wychowawca pracuje według ustalonego przez kierownika półkolonii programu realizując

podane zadania.

3. Wychowawca dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć.

4. Wychowawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  uczniom,  jakie  zasady  bezpieczeństwa

obecnie obowiązują w szkole.

5. Wychowawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  organizatora  półkolonii  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie

szerzenia się COVID-19.

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być co godzinę wietrzona.

7. Wychowawca zobowiązany jest zwracać uwagę na obowiązek dezynfekowania rąk i konieczności

ich mycia. 

8. Wychowawca otwiera salę w której przebywa grupa o godz.7.50 i wietrzy pomieszczenie.

9. Uczestnicy wpuszczani są do sali o godz. 8:00, nie wcześniej.

IV. Uczestnicy półkolonii.

1. Do szkoły przychodzisz zdrowy, bez objawów choroby (np. kaszel, gorączka)

2. Wchodząc do budynku szkoły zakładasz maseczkę, dezynfekujesz ręce, przebierasz się w

szatni i bezpośrednio udajesz się do sali w której przebywa twoja grupa.

3. W sali dezynfekujesz ręce i zdejmujesz maseczkę.

4. Usta i  nos zakrywasz obowiązkowo: na korytarzu,  w szatni,   na prośbę nauczyciela  lub

innego pracownika szkoły. 

5. Do szkoły zostaniesz wpuszczony od godz. 7.50. 

6. Staraj się nie przychodzić przed godziną 7.50, unikaj gromadzenia się przed szkołą. 



7. W czasie pobytu w szkole pijesz ze swojej butelki, nie dajesz „gryza” innym ze swojego

jedzenia, nie częstujesz nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki,

ciastka), nie pożyczasz strojów sportowych, butów, maseczek i innych rzeczy.

8. Jak najczęściej myj i dezynfekuj ręce.

9. Kichaj w zgięty łokieć.

10. Jeśli poczujesz się źle, poinformuj od razu wychowawcę.

11. Jeśli nie wiesz co zrobić, zapytaj wychowawcę.

12. Dbaj o higienę całego ciała, czyste ubrania

V. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

1. Do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

2. Rodzic jest zobowiązany NIE posyłać dziecka do szkoły, jeśli występują u niego objawy

chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub gdy jeden z domowników

przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  u  dziecka  choroby  zakaźnej  spowodowanej

koronawirusem,  rodzice,  opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  poinformowania

organizatora półkolonii o zachorowaniu dziecka. 

4. Rodzice,  dziadkowie,  opiekunowie  prawni  oraz  inne  osoby  trzecie  nie  mają  wstępu  do

placówki.

5. Rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni odprowadzający dzieci do szkoły doprowadzają

je do drzwi wejściowych od ulicy Kilińskiego i niezwłocznie opuszczają teren szkoły w celu

uniknięcia gromadzenia się.

6. Odebranie  dziecka odbywa się  analogicznie.  Rodzice  uczniów czekają  na dziecko przed

budynkiem  szkoły,  nie  gromadząc  się.  Rodzic/opiekun  odbiera  dziecko  z  półkolonii  o

pełnych godzinach: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 przy głównym wejściu do szkoły.

7. Spotkanie z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii  jest możliwe na terenie  placówki

jedynie  po  wcześniejszym  umówieniu  się  telefonicznym  lub  za  pomocą  dziennika

elektronicznego,  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności:  dezynfekcja  rąk  i

maseczka.

8. Rodzic, prawny opiekun i wszystkie osoby wchodzące do szkoły z zewnątrz zobowiązane są

do wypełnienia ankiety epidemicznej  dla osób wchodzących do placówki.

9. Rodzice  zobowiązani  są  do  podania  co  najmniej  dwóch  numerów  telefonów,  tak  aby

umożliwić  szybką  komunikację  w  sytuacjach  nagłych.  O  zmianie  numeru  należy

niezwłocznie poinformować wychowawcę.



10. W  celu  sprawnej  komunikacji  ze  szkołą,  rodzice  są  zobowiązani  do  niezwłocznego

oddzwaniania  oraz  jak  najszybszego  odczytywania  wiadomości  w  dzienniku

elektronicznym.

11. Po  informacji  ze  szkoły,  że  u  dziecka  wystąpiły  objawy  choroby,  rodzice  lub  osoba

upoważniona są zobowiązani do odebrania dziecka w ciągu 30 minut.

12. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku własnej maseczki ochronnej. 

13. Rodzice są zobowiązani dopilnować, by dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych

przedmiotów (zabawek, sprzętu), które mogłyby stać się źródłem bądź nośnikiem zakażenia.

14. Rodzice  są  zobowiązani  do  regularnego  czyszczenia,  przedmiotów  używanych  przez

dziecko, prania rzeczy używanych przez dziecko w szkole. 

15. Należy  regularnie  przypominać  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny.  Dziecko

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać

ręki  na  powitanie.  Powinno  się  zwrócić  uwagę  na  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas

kichania czy kasłania.

16. Rodzice mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę

przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w

półkolonii  w  karcie  kwalifikacyjnej  uczestnika  półkolonii.  Rodzic  decyduje  

o  udziale  w  półkolonii  dziecka  przewlekle  chorego.  Zaleca  się  skonsultowanie  

tej decyzji z lekarzem prowadzącym.

VI.  Pracownicy szkoły.

1. Pracownicy  szkoły  nie  mogą  mieć  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg

oddechowych.  Osoby te  nie  mogą realizować  zajęć,  jeśli  ich  domownicy przebywają  w

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Pracownicy  szkoły  powinni  zwracać  szczególną  uwagę  na  profilaktykę  zdrowotną  

i  dołożyć  wszelkich  starań,  by  chronić  siebie,  dzieci  i  innych  pracowników  przed

zarażeniem.

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości

oraz kontaktach z osobami z zewnątrz. 

4. Zużyty  jednorazowy  sprzęt  ochrony  osobistej  (m.in.  maseczki,  rękawiczki),  zdejmowany

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

5. Jeśli  w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 



6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne

należy  dezynfekować  zgodnie  z  zaleceniem producenta,  maseczki  wielokrotnego  użytku

należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

7. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  organizatora  półkolonii  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie

szerzenia się COVID-19.

8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), 

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

 dezynfekcji toalet,

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali,

 dezynfekcji przyborów do ćwiczeń w sali gimnastycznej po zajęciach każdej grupy.

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących

się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji,  w  szczególności  czasu  niezbędnego  do

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

10. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy

wejściu  do  szkoły  oraz  w  użytkowanych  salach  i  pomieszczeniach  i  bieżące

uzupełnianie,

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie

i dezynfekowanie,

 wymiana  worków  w  koszach  na  śmieci,  opróżnianie  koszy  oraz  ich  mycie

i dezynfekcja. 

11. Zaleca  się  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego   i  Ministra

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

VII. Stołówka szkolna.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki:

 Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba,

że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.

 Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego. 

 Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania

zbiorowego żywienia. 



 Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki.

 Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

sprzętu  kuchennego,  naczyń  stołowych  oraz  sztućców  (mycie  naczyń  i  sztućców

z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C. lub wyparzanie

 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 

 Personel kuchni nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza

niezbędnymi czynnościami

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej:

 Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

 Uczestnicy korzystający z posiłków  przed przyjściem do stołówki dezynfekują ręce .

 Wprowadza  się  zmianowe  wydawanie  posiłków  według  przygotowanego

harmonogramu.

 Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł wierzy się jadalnię,

naczynia odnoszone są do zmywalni.

 Wspólnie  posiłki  spożywają  przy  stolikach  uczestnicy  jednej  grupy  nie  dzieląc  się

daniami i napojami.

 Wychowawcy wydają bezpośrednio uczniom sztućce zawinięte w jednorazowe serwetki

oraz napoje.

VIII.  Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.

2. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować,

umyć.

3. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze,

klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

4. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w czasie zajęć półkolonii.

5. Przy  wejściu  na  salę  gimnastyczną  obowiązuje  zasada  dystansu  społecznego  oraz

obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.

6. Za  wietrzenie  sali  gimnastycznej  po  każdych  zajęciach  odpowiada  wychowawca

prowadzący zajęcia.

7. Wychowawca  informuje  pracowników  szkoły  odpowiadających  za  dezynfekcję  o

konieczności  zdezynfekowania  przyborów  do  ćwiczeń  (piłki,  skakanki,  obręcze)

wykorzystywanych podczas zajęć po ich zakończeniu. 



8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub

dezynfekować, będzie usunięty lub dostęp do niego będzie uniemożliwiony.

9. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem lub

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

IX.  Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą

przychodzić do szkoły.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować organizatora półkolonii, a także

skontaktować  się  telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną  lub  oddziałem

zakaźnym.

3. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy infekcji

dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie 

odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:

a. uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu);

b. osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, 

poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której 

będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

4. W  szkole  jest  przygotowane  pomieszczenie,  tzw.  izolatorium,  służące  do  odizolowania

ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. W gabinecie

pielęgniarki (izolatorium) przebywa uczeń pod opieką osoby wskazanej przez kierownika

półkolonii.

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. O  zaistniałej  sytuacji  organizator  półkolonii  lub  kierownik  niezwłocznie  powiadamia

rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu

sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  szkole  procedurami  oraz  zdezynfekować

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Pracownik  przebywający  w  domu,  w  razie  wystąpienia  niepokojących  objawów,  nie

powinien przychodzić do pracy.



2. Pracownik  o  niepokojących  objawach  powinien  niezwłocznie  powiadomić  organizatora

półkolonii.  Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast

powiadamia  organizatora  półkolonii  lub  kierownika,  i  izoluje  się  od wszystkich  osób w

izolatorium.

3. Kierownik półkolonii  powiadamia o sytuacji,  o której  mowa w p.2,  odpowiednie służby

sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb. 

6. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  należy  poddać  gruntownemu

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Należy stosować się  do zaleceń  inspekcji  sanitarnej  przy ustaleniu,  czy  należy  wdrożyć

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich

pracowników oraz rodziców.

XI.  Postępowanie  z  pomieszczeniami,  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  u  ucznia  lub

pracownika.

Jeżeli  objawy  wskazują  na  możliwość  zarażenia  SARS-CoV-2  (infekcja  górnych  dróg

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową

stację  sanitarno-epidemiologiczną  i  postępować  według  jej  dalszych  zaleceń.  Jeśli  wynik  testu

dziecka  będzie  pozytywny,  będzie  wszczynane  dochodzenie  epidemiczne,  którego  celem  jest

ustalenie  kręgu osób potencjalnie  narażonych.  Organizator  półkolonii  powinien stosować się do

zaleceń  inspektora  sanitarnego.  Osoby  z  bliskiego  kontaktu  mogą  zostać  skierowane  na

kwarantannę  (do  10  dni),  a  inne  osoby,  które  nie  miały  bezpośredniego  kontaktu  lub  kontakt

krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np.

uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia,

np. poprzez pomiar temperatury ciała.

XII. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

3. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć półkolonii.



4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas organizacji półkolonii oraz zobowiązani do

wypełnienia zgody. (załącznik nr 1)

5. Jeżeli  u  ucznia  wystąpią  niepokojące  objawy  i  zostanie  mu  zmierzona  temperatura,

odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury. (załącznik nr 2)

6. Każda osoba postronna wchodząca do szkoły wypełnia ankietę epidemiczną. (załącznik nr

3)

7. O  wszelkich  zmianach  w  procedurze  będą  niezwłocznie  powiadamiane  osoby

zainteresowane.

8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego,

kuratora  oświaty,  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.



Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka...................................................................      

1. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  zasadami  dla  rodziców,  prawnych  opiekunów

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 16 w czasie półkolonii zimowych, mających na

celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 od 4 stycznia 2021 roku i zgadzam się z jej

treścią.

2. Zobowiązuję się do przysyłania do szkoły zdrowego dziecka.

3. Wyrażam  zgodę  na  pomiar  temperatury  u  mojego  dziecka  w  razie  wystąpienia

niepokojących objawów lub w czasie wprowadzonego okresowego mierzenia temperatury

wszystkim uczestnikom.

4. Zobowiązuję się do podania co najmniej  dwóch numerów telefonów, tak aby umożliwić
szybką komunikację w sytuacjach nagłych. O zmianie numeru niezwłocznie poinformuję
wychowawcę klasy.

5. Po informacji ze szkoły, że u mojego dziecka wystąpiły objawy choroby, zobowiązuję się
do odebrania dziecka ze szkoły, w ciągu 30 minut, samodzielnie lub przez osobę do tego
upoważnioną. 

……………………….………………………

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna



Załącznik nr 2

Rejestr pomiaru temperatury 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data pomiaru

Wynik

pomiaru

temperatury



Załącznik nr 3.

Ankieta epidemiczna  dla osób wchodzących do placówki.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..

umówiony z  …………………………………………………………………………………………

1. Czy Pani/ Pana dziecko lub ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (przebywa na kwarantannie)?

□  TAK

□   NIE

2. Czy obecnie występują u Pani/ Pana dziecka objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, 
wysypka, bóle gardła?

□  TAK

□   NIE

3. Czy obecnie lub w ostatnich 14 dni występowały w/w objawy u kogoś z domowników?

□  TAK

□   NIE

………………………………………………………..
                                                                                   Data i podpis 

 Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest: Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  1
w Gliwicach,   ul. Kilińskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
   Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:

o Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
o Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw
   Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 Dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt  2  ppkt  a.  będą  przechowywane  zgodnie  z  Instrukcją
Archiwalną  opracowaną  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14 lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe o których mowa w pkt 2 ppkt b. będą przetwarzane na podstawie zgody do momentu 
wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

 Informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich
poprawiania.

 Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane,  za  wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  na  podstawie
prawa.

 Przysługuje  Pani/Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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