
Wyciąg z Regulaminu bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid 19, wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora nr 340/2020/2021 z dnia 28.08.2020 r. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE 

KORONAWIRUSEM COVID-19 ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 

1. Procedura obowiązuje wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych 
im. Janusza Korczaka w Pszczynie zarówno nauczycieli jak i pracowników 
niepedagogicznych.  

2. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przestrzegania obowiązujących 
podczas epidemii zasad postępowania oraz do rozmów z dziećmi na temat podstawowych 
zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz kaszlu i 
kichania zgodnie z zasadami umieszczonymi na plakatach informacyjnych umieszczonych 
w toaletach i na korytarzach szkolnych.  

3. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami 
chorobowymi powinny być zbadane przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do 
zdrowia zostać pod opieką w domu.  

4. W przypadkach przysłania do szkoły dziecka z opisanymi objawami, pracownicy 
pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają prawo skierować ucznia do 
pielęgniarki/higienistki szkolnej. Uczeń z objawami grypopodobnymi zostanie 
odizolowany w specjalnie wydzielonym w szkole pomieszczeniu (izolatce). Dyrektor 
szkoły lub pielęgniarka lub nauczyciel natychmiast po odizolowaniu ucznia wzywają 
rodziców ucznia, do odebrania dziecka z placówki. Rodzic jest zobowiązany jak 
najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

5. Każdy rodzic na początku roku szkolnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
wskazującego sposób szybkiego kontaktu szkoły z rodzicem oraz wskazania możliwości 
nagłego odbioru dziecka ze szkoły – druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 regulaminu.  

6. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby 
przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 
koronawirusem niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły dowiadując się o podejrzeniu zakażenia Covid 19 niezwłocznie 
powiadamia o tym, fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie 
niezbędne dane.  

8. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z Państwowym 
Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Tychach i stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor Szkoły informuje organ 
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

10. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń Dyrektor informuje 
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

11. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 
zakażenia koronawirusem powinien zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły oraz 
skontaktować się z lekarzem.  

12. Jeśli u pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w 
ciągu ostatnich 14 dni lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem 
zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 
to Dyrektor Szkoły odizolowuje pracownika w izolatce i zawiadamia stację sanitarno-
epidemiologiczną. Następnie postępuje zgodnie z pkt 8-10. 

13. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 
celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny 
zawiadamia o tym Dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki 
profilaktyczne.  



14. W razie konieczności stwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie 
placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie 
rodziców lub opiekunów dzieci za pomocą:  
1) strony internetowej placówki,  
2) dziennika elektronicznego,  
3) poczty elektronicznej,  
4) umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki.  

15. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego 
inspektora sanitarnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 Regulaminu bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-19 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że:  

1) Zapoznałem/am się z  Regulaminem bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-

19 obowiązującym w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz 

zdaję sobie sprawę, że:  

a) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 

ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.  

b) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej w placówce izolatorium, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.  

 

2) Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania telefonu o numerze  

 

          ………………………………………………………………  lub  ……………………………………………………………………..   

          który przekazuję do szybkiego kontaktu w sprawie mojego dziecka. 

 

3) Wskazuję następujący sposób odebrania dziecka ze szkoły w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych 

a) Mam możliwość osobistego odbioru dziecka w sytuacji nagłej     TAK             NIE 

(proszę podkreślić) 

b) W przypadku, gdy nie będę mógł odebrać dziecka osobiście / nie mam takiej możliwości 

może ono zostać odebrane przez: (proszę wskazać imię i nazwisko osoby, stopień 

pokrewieństwa -jeśli zachodzi)  

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

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

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

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

 

4) Dziecko NIE JEST / JEST (proszę niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. 

 

Deklaruję pełne zastosowanie się do zapisów regulaminu i procedur bezpieczeństwa oraz wyrażam 

zgodę na ich realizowanie przez placówkę.  

Będę na bieżąco informował dyrektora szkoły/wychowawcę o istotnych zmianach w zdrowiu mojego 

dziecka podczas epidemii.  

 

Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie 

koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie 

zgłaszane do odpowiednich służb.  

 

 

 

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

                                Data,                                   podpis matki oraz  podpis ojca /opiekunów prawnych 

 



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczniów i rodziców w  

Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie 
ul. Zamenhofa 5, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się  telefonicznie 
32 210 03 40; e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Kościelny, z którą można się skontaktować e-mail: ido@zs3s.pna.pl 
lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27. 
3.   Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
-w przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego 
uzupełnienia i  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej, 
 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  
pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 
5.  Podstawą przetwarzania są:            
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457, 2198, 2203 i 2361); 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.); 
Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.); 
Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły ; 
Zgoda osoby, której dane dotyczą; 
6.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
7.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 
8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
9.  Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem    
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
11 .  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
i Administrator nie profiluje danych osobowych. 
 

 

                                       Oświadczam że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną                                

                                                                                       

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

                                                                                                            podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/949/1

