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Podstawa prawna: 

 

1) rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 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. 1389);  

 
2) rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w prawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze 

zm.);  

3) rozp. MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

ze. zm.(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) ; 

 

4) rozp. Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1356 ze zm.); 

5) Wytyczne MEN,NFZ,GIS z 11 stycznia 2021r.  

 

 

CZĘŚĆ I 

Ogólne zasady 

 

  

1. W przedsionku Szkoły przy ul. Konfederackiej 12, w którym uczą się klasy 0 - V została wprowadzona 

strefa wspólna – rodzice i uczniowie oraz strefa uczniów i pracowników na pozostałej przestrzeni Szkoły.  Do 

strefy wspólnej wchodzi się  zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z przestrzeni publicznej czyli 

zakrywając usta i nos. Zachowuje się dystans społeczny zgodnie z oznakowaniem na posadzce przedsionka.  

 

W budynku SP 110, w którym uczą się klasy VI – VIII wyznaczona została tylko strefa uczniów i pracowników. 

Rodzice nie wchodzą do budynku SP110.  

 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

 

3. W pierwszym dniu zgłoszenia się do szkoły po przerwie wakacyjnej uczniowie przynoszą podpisane przez 

rodziców oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 1.  

 

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomić Dyrektora Szkoły o zmianie stanu zdrowia w 

zakresie objawów wymienionych  w pkt. 2.  

 

5. 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.  

 

6. Przed wejściem do strefy uczniów i pracowników mierzy się temperaturę bezdotykowym termometrem. Do 

strefy uczniów i pracowników wchodzą osoby z temperaturą niższą niż 38 0 C. Temperatura przy wejściu jest 

mierzona również dzieciom z oddziału przedszkolnego – załącznik nr 2 dla rodziców oddziału przedszkolnego. 

 

7. Rodzice ucznia, u którego stwierdzono temperaturę 38 0C i większą lub wymienione w pkt. 2 objawy 

chorobowe zostaną poprzez szybki kontakt powiadomieni o konieczności natychmiastowego odebrania 

dziecka.   

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID 19 

Obowiązujące od 1 września 2020r. w SPzOI nr 30 w Krakowie z aktualizacją 

na dzień 18 stycznia 2021r. 
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8. W przypadku wystąpienia u ucznia w czasie zajęć lekcyjnych objawów chorobowych takich jak kaszel, 

problemy z oddychaniem, gorączka uczeń zostanie umieszczony w izolatce pod opieką pracownika szkoły i 

będzie czekał na przyjście powiadomionego telefonicznie rodzica.  

 

9. Wszyscy wchodzący zobowiązani są dezynfekować ręce w urządzeniach do dezynfekcji umieszczonych 

przy wejściach do Szkoły w obu budynkach. 

 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce, przed i po zajęciach sportowych, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw 

i boiska), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

11. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku szkoły 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. 

 

12. W strefie zielonej w Szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.  

13. W strefie żółtej i czerwonej obowiązuje w Szkole zakrywanie ust i nosa w ciągach komunikacyjnych – 

korytarze, klatka schodowa, szatnie. 

14. Przebywanie osób z zewnątrz w placówce zostaje ograniczone do  niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe).  

15. Maseczki jednorazowe i rękawiczki są wyrzucane tylko do specjalnie opisanych pojemników na 

korytarzach. 

 

16. Wszystkie dokumenty można składać i odbierać z dziennika podawczego szkoły, który znajduje się w 

przedsionku budynku przy ul. Konfederackiej. Jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem 

sekretariatu, pracownik dziennika podawczego powiadamia telefonicznie sekretariat. Pracownik sekretariatu 

w zależności od charakteru sprawy decyduje czy zejdzie na dziennik podawczy, czy pozwoli osobie z zewnątrz 

wejść do strefy uczniów i pracowników. 
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CZĘŚĆ II 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

 

1. Grupy klasowe 

1. W miarę możliwości do danej grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i sale. 

2. Klasy zaczynają lekcje o różnych porach. 

3. W czasie przerw część klas przebywa na korytarzu, a część pod opieką nauczyciela w sali. Na korytarzu 

przebywają przede wszystkim klasy, które zmieniają salę. 

 

 

2. Uczniowie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, wg Procedury 

przyprowadzania i odbierania dziecka ze Szkoły - załącznik nr 3. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie można przyprowadzać ucznia do szkoły. 

4. Uczeń przynosi własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie mogą pożyczać i wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Pod opieką nauczyciela uczeń korzysta z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkolnym, nie 

podchodząc do uczniów z drugiej grupy, zachowując dystans. 

6. Po klatce schodowej uczeń porusza się prawą stroną, a idąc w grupie ustawia się w pojedynczym 

szeregu.  

7. Na korytarzu przebywa przy swojej klasie, nie podchodzi do osób z innych klas, nie opuszcza piętra, 

na którym ma zajęcia. 

8. Przy obowiązywaniu strefy żółtej i czerwonej uczeń zakrywa usta i nos na korytarzach i klatce 

schodowej. 

9. Uczeń dezynfekuje ręce przy wejściu do szkoły, a w czasie pobytu w szkole myje je przed wejściem na 

stołówkę szkolną i po powrocie z boiska lub placu zabaw. Uczeń myje ręce również przed i po  wyjściu 

z sali gimnastycznej, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. 

10.  Dopóki pogoda pozwala, w dni bezdeszczowe i ciepłe uczniowie nie przebierają butów i nie korzystają 

z szatni w obu budynkach. Odzież wierzchnią pozostawiają w szatni  

11. W budynku Szkoły przy ul. Konfederackiej 12 klasy 0 – 2 mają wydzieloną szatnię w sali lekcyjnej, 

klasy 3 – 5  korzystają z boksów w szatni. 

12. W budynku przy ul. Skwerowej uczniowie wchodzą przez szatnię i korzystają z boksów w szatni. 
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3. Rodzice 

 

1. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania do obowiązujących w Szkole procedur 

zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole w związku z epidemią COVID – 19. 

2. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej 

szkoły - przedsionka,  zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

3. Tylko zdrowi rodzice/opiekunowie przyprowadzają / odbierają dziecko ze szkoły. Procedura 

przyprowadzania i odprowadzania dziecka - załącznik nr 3. 

4. Zgłaszając się po dziecko rodzic podaje imię i nazwisko dziecka pracownikowi szkoły, który przekazuje 

informacje do wychowawców świetlicy. 

5. Rodzic pozostawiający dziecko w Szkole musi być dostępny pod podanym przez siebie numerem 

telefonu. 

6. W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka dyrektor lub nauczyciel zawiadamia rodziców 

dziecka, którzy muszą natychmiast odebrać dziecko ze szkoły. 

7. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka, przekazać decyzję w sprawie, o którą zwracała się 

Szkoła za pośrednictwem dziennika elektronicznego używając konta rodzica.  

8. Używając modułu do komunikowania się w dzienniku elektronicznym rodzic może zwracać się z 

wszystkimi sprawami do wychowawcy, nauczycieli i Dyrektora. 

 

 

 

 

Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 
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Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach szkolnych 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie 

w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązującymi od dnia 1 września 2020 z aktualizacją na dzień 18 

stycznia 2021r. 

 

 

 

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

 

 numery telefonu rodziców do pilnego kontaktu:………………………………. 

 

e-mail do kontaktu……………………………………………..……. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA 

 

Składane jednorazowo zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 

rozporządzeniami MEN oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i personelu Szkoły.  

Ja, niżej podpisany oświadczam, że moje dziecko i zamieszkujące z nim osoby nie są: 

 objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mają podejrzenia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2; 

 nie przejawiają żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

problemy z oddychaniem; 

 

Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o jakichkolwiek zmianach w informacjach zawartych 

powyżej. 

Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z 

opiekunami i dyrekcją jak również ich rodziny 

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 Kodeksu karnego). 

 

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

 Data       Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna  

 

Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, 

jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pułaskiego w Krakowie z siedzibą: ul. Konfederacka 12, 

30-306 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 
Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych 

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 

z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Podanie danych osobowych jest 

warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą Szkołę, określonych w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych 

jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 

z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa  zgody albo w związku 
z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną. Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Krall, adres e-mail: 

inspektor3@mjo.krakow.pl Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków. 

mailto:inspektor3@mjo.krakow.pl
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Załącznik nr 2 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach szkolnych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie 

w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązującymi od dnia 1 września 2020 z aktualizacją na dzień 18 

stycznia 2021r. 

 

 

 

 Kraków, dn.……….…..… 2020 r.  

 

 

……………………………………………………………  

Nazwisko i imię matki lub opiekunki dziecka  

 

 

……………………………………………………………  

Nazwisko i imię ojca lub opiekuna dziecka  

 

 

         OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar temperatury ciała dziecka  

 

 

………………………………………………………………………………………………… w okresie gdy 

przebywa na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół.  

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych (tj. danych o chorobie 

dziecka);  

2) a. w przypadku pomiaru wielokrotnego (np. gdy jest on dokonywany codziennie o tej samej porze) art. 9 

ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 

pozwala placówce na przetwarzanie danych wrażliwych gdy jest to niezbędne: a. ze względów związanych z 

ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);  

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);  

c. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 

przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).  

 

 

 

 

 

….…………………..       ……………………..  

podpis matki         podpis ojca 
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Załącznik nr 3 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach szkolnych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie 

w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązującymi od dnia 1 września 2020 z aktualizacją na dzień 18 

stycznia 2021r. 

PROCEDURA 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 

W KRAKOWIE 

1. Rodzic wchodzi z dzieckiem przez główne drzwi wejściowe tyko do przedsionka Szkoły. Na teren za 

przedsionek (za białe drzwi)  wpuszczane jest tylko dziecko. 

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły przy głównych drzwiach  

z zachowaniem odstępu 1,5 m według oznaczenia na podłodze. Należy osłonić usta i nos (rodzic i dziecko). 

3. W przypadku zgromadzenia się większej ilości dzieci przyprowadzanych do Szkoły – rodzic/opiekun czeka 

z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem odstępu 1,5 m. 

4. Wyznaczony pracownik Szkoły dokonuje pomiarów temperatury dziecka i informuje rodzica/prawnego 

opiekuna o zgodzie lub braku zgody na przyjęcie dziecka do placówki. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne 

z  przejęciem opieki nad dzieckiem. 

5. Dziecko nie może wnosić do budynku Szkoły zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, 

w których dziecko uczestniczy. 

6. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu i w szatni dopilnowuje, by dziecko po wejściu do Szkoły i przebraniu 

się, zdezynfekowało lub umyło  ręce i trafiło do sali, w której  odbywają się zajęcia. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Szkoły objawów chorobowych u dziecka (temperatura 

równa lub wyższa niż 380C, kaszel, katar), pracownik nie przyjmuje dziecka. Dziecko pozostaje pod opieką 

rodziców. W przypadku dziecka samodzielnie przychodzącego do szkoły z takimi objawami rodzice 

zostaną poprzez szybki kontakt powiadomieni o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka.   

8.   O zaistniałej sytuacji pracownik powiadamia Dyrektora Szkoły lub osobę  zastępującą go. 

9. Przyprowadzanie i odbiór dziecka następuje wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego przy drzwiach w 

przedsionku szkoły. 

10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest przez pracownika szkoły do rodzica/opiekuna 

prawnego, który oczekuje w przedsionku przy drzwiach. 

11. W przypadku gdy dzieci przebywają na szkolnym placu zabaw lub boisku, odbiór dziecka odbywa się 

również przez drzwi wejściowe w przedsionku Szkoły lub bezpośrednio z placu zabaw pod warunkiem, że 

rodzic zachowa 1,5 m odległości od ogrodzenia szkoły i nie wejdzie na teren szkoły.   
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Załącznik nr 4 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach szkolnych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie 

w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązującymi od dnia 1 września 2020 z aktualizacją na dzień 18 

stycznia 2021r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA UCZNIA COVID-19  

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe 

– na końcu korytarza na parterze. Przed wejściem do pomieszczenia znajdują się środki ochrony osobistej: 

maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), 

dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w izolatorium. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 

4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z 

rodzicem/rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach 

(rekomenduje własny środek transportu). 

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. Nauczyciel/opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów/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, parapetów, klamki, włączników światła, biurka nauczyciela, zabawek).  

7. 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. 

8. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy drzwiach przedsionka szkoły przy głównych 

drzwiach wejściowych do budynku placówki. 

9.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go  

przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

10. W przypadku uzyskania informacji od rodziców 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. 

11. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów 

wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
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