
ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Dyrektora
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie 

z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku 
z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z
wystąpieniem COVID-19, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Niniejsze Zarządzenie wraz z Procedurą bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 podlega ogłoszeniu w
sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  Zespole  Szkół  im.  Marii  Konopnickiej  w  Dębnie  poprzez  ogłoszenie  w  Księdze
Zarządzeń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

2.  Zobowiązuje  się  wszystkich  pracowników Zespołu  Szkół  im. Marii  Konopnickiej  w Dębnie  do zapoznania się  z
Procedurą  bezpieczeństwa  w  związku  z  wystąpieniem  COVID-19,  w  terminie  2  dni  od  jej  wprowadzenia  oraz
przestrzegania i stosowania jej postanowień.

§ 3.

Z dniem 01 września 2021 roku traci moc Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie z dnia
28.08.2020r.  w  sprawie  wprowadzenia  w  Szkole  zmienionej  Procedury  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  związku  z
wystąpieniem COVID-19 oraz Zarządzenie Nr 15/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie
z  dnia  28.08.2020  w  sprawie  wprowadzenia  w  przedszkolu  Procedury  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  związku  z
wystąpieniem COVID-19 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

30.08.2021r._____________________
Data/Podpis Dyrektora



Załącznik do Zarządzenia Nr …./2021
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie z dnia 31 sierpnia 2021r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa
w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie

w związku z wystąpieniem COVID-19
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PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020
r. poz.1845 ze zm.),

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195).

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 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.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386),

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  17  sierpnia  2021  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1519).

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  17  sierpnia  2021  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2021 poz. 1525).

 CEL PROCEDURY

Zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  podczas  pobytu  na  terenie  placówki  oświatowej:  Zespołu  Szkół  im.  Marii
Konopnickiej w Dębnie w związku z realizacją obowiązku nauki szkolnej i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym
2021/2022.

ZAKRES PROCEDURY

1. Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć w formie stacjonarnej, a mianowicie:

a) dydaktycznych,

b) opiekuńczo- wychowawczych, 

c) rewalidacyjnych,

d) rewalidacyjno- wychowawczych, 

e) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

f) konsultacyjnych,

g) zajęć pozalekcyjnych,

h) prowadzonych na terenie boiska szkolnego. 

2. Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół, dzieci, rodziców i opiekunów, a także wszystkie osoby
przebywające na terenie placówki oświatowej bez względu na powód obecności.

PROCEDURY

I. PROCEDURY OGÓLNE 

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

III. PROCEDURY SANITARNE 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

V. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

VI. OCHRONA GODNOŚCI OSOBISTEJ – SKRZYNKA SYGNALIZACYJNA

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

3



I. PROCEDURY OGÓLNE

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i higienicznych warunków pobytu na terenie Zespołu Szkół im. Marii
Konopnickiej  w Dębnie,  w skład którego wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa,  zwanymi dalej  „placówką”
odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie, zwany dalej „dyrektorem”.

2. Po  wejściu  do  budynku  każda  osoba  jest  obowiązana  zmierzyć  temperaturę  bezdotykowym  termometrem
znajdującym  się  na  wyposażeniu  placówki.  Pomiarów  temperatury  dokonuje  się  samodzielnie  lub  poprzez
wyznaczone przez dyrektora osoby.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby bez objawów infekcji lub choroby lub przeziębienia.

4. W Szkole obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania na terenie
placówki nie ma możliwości, lub ma ograniczoną do minimum, możliwość kontaktowania się z pozostałymi grupami
uczniów (klasami). 

5. Na  tablicy  ogłoszeń  przy  drzwiach  wejściowych  do  placówki  znajdują  się  numery  telefonów  do  organu
prowadzącego,  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi  należy  się  kontaktować  w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

1. Rodzic lub opiekun przyprowadzając lub odbierając dziecko  zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej  w
placówce  Procedury zapewnienia bezpieczeństw  w Zespole Szkół im. Marii  Konopnickiej  w Dębnie  w związku z
wystąpieniem COVID-19.

2. Rodzice  lub  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  uczniów  do/z  placówki  są  zobowiązani  do  zachowania
dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru na terenie placówki  z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności zasłaniając usta i nos maseczką ochronną.

4. Nauczyciel  lub pracownik placówki  może dokonać pomiaru temperatury ciała  dziecka za pomocą dostępnego w
placówce termometru jeżeli dziecko podczas pobytu na terenie placówki wykazuje objawy chorobowe.

5. Zabronione jest przyprowadzanie do placówki dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby lub przeziębienia.

6. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą z domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  Ograniczenie  to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dzieci niepełnosprawnych.

7. Przy głównych wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji,  którego należy używać przy każdym
wejściu do placówki przez osoby wchodzące do budynku.

8. Rodzice lub opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną podczas przebywania
dziecka na terenie placówki.

9. Należy stosować maseczki ochronne przez wszystkie  osoby znajdujące się na terenie  placówki  w przestrzeniach
wspólnych  takich  jak:  korytarze,  toalety,  pokój  nauczycielski,  gabinet  dyrektora,  sekretariat,  szatnie  i  świetlica
szkolna.

III. PROCEDURY SANITARNE

A: Zasady ogólne

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym placówkę zapewnia:

a) sprzęt, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne dla pracowników i nauczycieli,

b) odpowiednie oznaczenia i instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji,

c) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki ochronne,
rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk,

2. Dyrektor zobowiązany jest do:

a) nadzorowania prac porządkowych  i sanitarnych wykonywanych przez pracowników zgodnie z powierzonymi im
obowiązkami,

b) wprowadzenia harmonogramu prac dla osób sprzątających i dezynfekujących,

c) zapewnienia koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej,

d) udzielania  wszelkich  informacji  pracownikom,  rodzicom lub  opiekunom,  a  także  wszystkim innym  osobom,
dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki w związku z COVID-19,
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e) kontaktowania się z rodzicem lub opiekunem dziecka telefonicznie w przypadku podejrzenia u dziecka choroby,
wykazującego objawy choroby lub przeziębienia, znajdującego się na terenie placówki,

f) współpracy ze służbami sanitarnymi,

g) organizowania pracy szkoły w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na
terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,

h) śledzenia  informacji  umieszczanych  na  stronach  internetowych  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego  i
Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego
postępowania.

3. Każdy pracownik placówki jest obowiązany odpowiednio stosować postanowienia niniejszej procedury określone w
pkt.  I  2,3  oraz  4;  pkt.  II  4,6  oraz  7,  a  także  w pkt.  III  2  a,e,f  oraz  h.  Poza  wymienionymi  obowiązkami  jest
zobowiązany do:

a) zachowywania zasad sanitarnych określonych w niniejszej  procedurze i  obowiązujących  w placówce podczas
wykonywania obowiązków służbowych i przebywania na terenie placówki,

b) unikania  kontaktu  z  osobami,  które  źle  się  czują  lub  wykazują  objawy  chorobowe,  a  także  niezwłocznego
zgłaszania tego faktu dyrektorowi,

c) wietrzenia pomieszczeń w których odbywają się zajęcia (klasy) po każdej lekcji,

4. Każdy uczeń placówki zobowiązany jest do:

a) zachowywania  zasad  sanitarnych  określonych  w niniejszej  procedurze  i  obowiązujących  w placówce  podczas
przebywania na terenie placówki, 

b) unikania  większych  skupisk  uczniów  oraz  zachowania  dystansu  społecznego  podczas  przebywania  w
pomieszczeniach wspólnych,

c) stosowania  się  do  poleceń  nauczycieli  i  opiekunów  w  zakresie  przestrzegania  zasad  higieny  oraz  zasad
sanitarnych obowiązujących na terenie placówki,

d) zakrywania ust i  nosa za pomocą maseczki ochronnej podczas przebywania w pomieszczeniach wspólnych, o
których mowa w pkt. II 9 niniejszej procedury.

5. Osoby sprzątające w placówce:

a) każdego dnia sprzątają placówkę zgodnie z harmonogramem prac, 

b) dezynfekują płynem do dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 2 godziny w trakcie pracy wszelkie krzesła i ławki
znajdujące się w przestrzeniach wspólnych o których mowa w pkt. II 9 niniejszego regulaminu, poręcze, klamki,
uchwyty, drzwi wejściowe do placówki, drzwi wejściowe do klas, kurki przy kranach i inne urządzenia sanitarne
w toaletach,

c) każdego dnia dezynfekują po zakończonych zajęciach zabawki, krzesła, ławki i stoliki znajdujące się w klasach, z
których korzystają uczniowie i nauczyciele podczas zajęć,

d) wietrzą pomieszczenia po zakończonych zajęciach w placówce,

e) potwierdzają  na  harmonogramie  prac  własnoręcznym  podpisem  rodzaj  wykonanych  prac  sprzątających  i
dezynfekujących oraz godzinę ich wykonania.

B: Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

1. Dziecko  w  czasie  pobytu  w  placówce  objęte  jest  stałym  dozorem  i  opieką  nauczyciela  lub  upoważnionego
pracownika.

2. W przypadku  uczniów z orzeczeniem o potrzebnie  nauczania indywidualnego  nauczyciel  prowadzący  nauczanie
indywidualne może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.

4. W klasie odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą ok. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

5. Uczniowie mogą korzystają z własnych podręczników i przyborów.

6. W przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów chorobowych  u ucznia  lub pracownika  należy obowiązkowo
dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Nie utrwala się
na informacji o temperaturze zarejestrowanej przez termometr lub inne urządzenie pomiarowe. 

7. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele i opiekunowie:
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a) w miarę  możliwości  używają  maseczek  ochronnych  prowadząc  zajęcia  oraz  informują  dzieci  i  młodzieży  o
możliwości stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

b) zwracają uwagę, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i podręcznikami,

c) dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z innej grupy,

d) wyjaśniają  uczniom  w  przystępny  sposób,  jakie  zasady  bezpieczeństwa  obowiązują  obecnie  w  placówce  i
dlaczego zostały wprowadzone.

C: Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia konsultacji i zajęć pozalekcyjnych

1. Uczniom  umożliwia  się  uczestnictwo  na  terenie  szkoły  w  konsultacjach  indywidualnych,  a  także  zajęciach
pozalekcyjnych. 

2. Wymiar konsultacji i zajęć pozalekcyjnych ustala się z uwzględnieniem potrzeb uczniów, a także warunków pracy
placówki. Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych, a także zajęć pozalekcyjnych ustala
dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.

3. Dyrektor wyznacza stałą salę na konsultacje i zajęcia pozalekcyjne dla tej samej grupy. 

4. Podczas  prowadzenia  konsultacji  i  zajęć  pozalekcyjnych  obowiązują  zasady  sanitarne  określone  w  niniejszej
procedurze w pkt. 3 B.

D: Procedury sanitarne w bibliotece

1. W widocznym miejscu przed wejściem do biblioteki znajduje się informacja o maksymalnej liczbie użytkowników/
odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

2. Podczas przebywania w bibliotece użytkownicy/odwiedzający powinni zasłaniać usta i nos maseczką ochronną oraz
zdezynfekować ręce przed wejściem do biblioteki.

E: Procedury żywieniowe

1. Szkoła zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki w ramach stołówki szkolnej.

2. Placówka korzysta z cateringu.

3. Spożywanie posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno
- higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

4. Pracownicy stołówki odbierając posiłki dostarczane przez osoby z zewnątrz,  zakładają rękawiczki oraz maseczki
ochronne.

5. Czyszczenie naczyń i sztućców odbywa się przy użyciu zmywarki i detergentów do tego służących.

6. Po zakończonym serwisie sala przeznaczona na spożywanie posiłków jest dezynfekowana oraz wietrzona.

7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sanitarne określone w niniejszej procedurze.

F: Procedura korzystania z boiska szkolnego

1. Uczniowie  korzystają  z  boiska  szkolnego  przy  zachowaniu  w  miarę  możliwości  zmianowości  grup  i  dystansu
pomiędzy nimi.

2. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie dezynfekowany po każdych zajęciach danej grupy.

3. Nadzór na dziećmi przebywającymi na boisku szkolnym sprawują opiekunowie poszczególnych grup.

4. Podczas prowadzenia zajęć na boisku szkolnym ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. O formach i rodzajach
aktywności decyduje opiekun grupy mając na uwadze zasady sanitarne obowiązujące na terenie placówki.

5. Rodzice i opiekunowie dzieci, a także osoby trzecie mają zakaz wstępu na teren boiska szkolnego.

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

1. Na terenie placówki wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której podejrzewa się objawy chorobowe
wskazujące  na  zakażenie  COVID-19.  W  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  dziecka,  jest  ono
niezwłocznie  umieszczane  w  tym  pomieszczeniu  pod  nadzorem  wyznaczonego  przez  dyrektora  pracownika
placówki.

2. Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem lub opiekunem dziecka i wzywa do
odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
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3. W  przypadku  ignorowania  prośby  o  odbiór  dziecka  podejrzanego  o  zarażenie  COVID-19  dyrektor  ma  prawo
powiadomić o tym fakcie policję oraz powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną.

4. Opiekun  grupy  przeprowadza  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, sprzętów).

5. Rodzic lub opiekun izolowanego dziecka odbiera dziecko przy drzwiach wejściowych do placówki.

6. Pracownik placówki u którego występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19  zobowiązany jest
pozostać w domu i skontaktować się z powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną, a także powiadomić o tym
dyrektora. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów  sugerujących zakażenie
COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę, informuje o tym dyrektora i opuszcza placówkę.

8. Miejsca, w których przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są niezwłocznie dezynfekowane.

9. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę
z objawami jest myte i dezynfekowane.

10.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała
kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

11.Dyrektor  na podstawie wytycznych  i instrukcji  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  podejmuje decyzję
odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

V. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej
procedury jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe dzieci i pracowników postaci:

a) podstawowych danych identyfikacyjnych,

b) danych teleadresowych,

c) danych dotyczących stanu zdrowia.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1. lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO w
związku z przepisami prawa krajowego oraz art. 68. pkt. 6) i 12) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania procedur bezpieczeństwa mogą być udostępnione wyłącznie służbom
sanitarno – epidemiologicznym, policji oraz innym organom państwa realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19.

5. Dane zgromadzone w wyniku stosowania procedury przetwarzane są wyłącznie przez okres stosowania procedur
bezpieczeństwa i usuwane niezwłocznie po zniesieniu lub wygaśnięciu obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa.

6.  Każdy ma prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych,  gromadzonych  i  przetwarzanych  przez  Administratora,
poprawiania  ich,  zmiany  oraz  żądania  ich  usunięcia  z  przyczyn  uzasadnionych  interesem  osoby,  której  dane  są
przetwarzane.

7.  W przypadku pytań dotyczących sposobu i  zakresu przetwarzania danych  osobowych należy skontaktować się z
Inspektorem  Ochrony  Danych  za  pomocą  adresu:  inspektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl.  Inspektorem
Ochrony Danych jest Daniel Panek.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

VI. OCHRONA GODNOŚCI OSOBISTEJ – SKRZYNKA SYGNALIZACYJNA

1. Na terenie placówki znajduje się skrzynka sygnalizacyjna, umożliwiająca anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości
związanych z funkcjonowaniem procedur bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID-19. 

2.  Skrzynka  sygnalizacyjna  umieszczona  przy  drzwiach  wejściowych  do  placówki  i  oznaczona  jest  za  pomocą
widocznego napisu „ANONIMOWA SKRZYNKA SYGNALIZACYJNA” oraz odpowiedniego znaku graficznego.

3. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba, dokonują codziennego sprawdzenia skrzynki sygnalizacyjnej i reagują na
zawarte w niej zgłoszenia. Reagowanie obejmuje:

a) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski oraz pytania wiążące się z obowiązującą procedurą bezpieczeństwa,

b) prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi nieprawidłowościami.
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4. Odpowiedzi, wyjaśnienia i sprawozdania z czynności wyjaśniających publikuje się na bieżąco w formie gwarantującej
anonimowość sygnalistów i osób trzecich, na tablicy ogłoszeń.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura wygasa w przypadku:

a) upływu okresu na który została wprowadzona,

b) upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej
– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej– wprowadzonego w
związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) zmiany, zniesienia lub uchylenia zarządzeniem dyrektora. 

2.  W dniu  wygaśnięcia  niniejszej  procedury  wstrzymuje  się  wszelkie  przewidywane  przez  nią  czynności  i  zasady
postępowania.
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa 
epidemiologicznego

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI
BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

____________, dnia ____________

Ja niżej podpisany ________________________, posługujący się numerem PESEL ____________ 
oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązującymi w 
Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie.

Prawdziwość tego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem.

_____________________________
Data, Podpis rodzica/opiekuna

______________________________________________________________

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych  osobowych,  przetwarzanych  w związku  z  realizacją  obowiązków wynikających  z  niniejszej  procedury jest  Dyrektor
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe dzieci i pracowników postaci:

a) podstawowych danych identyfikacyjnych,

b) danych teleadresowych,

c) danych dotyczących stanu zdrowia.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1. lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO w związku z przepisami prawa
krajowego oraz art. 68. pkt. 6) i 12) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4.  Dane  osobowe,  pozyskane  w  wyniku  stosowania  procedur  bezpieczeństwa  mogą  być  udostępnione  wyłącznie  służbom  sanitarno  –
epidemiologicznym, policji oraz innym organom państwa realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

5.  Dane  zgromadzone  w wyniku  stosowania  procedury  przetwarzane  są  wyłącznie  przez  okres  stosowania  procedur  bezpieczeństwa  i  usuwane
niezwłocznie po zniesieniu lub wygaśnięciu obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa.

6. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,  gromadzonych  i przetwarzanych przez Administratora,  poprawiania ich, zmiany oraz
żądania ich usunięcia z przyczyn uzasadnionych interesem osoby, której dane są przetwarzane.

7. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pomocą adresu: inspektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Panek.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
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Załącznik nr 2 – Wzór tabliczki informacyjnej – Skrzynka sygnalizacyjna
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