
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

§1 

 

Niniejsze procedury zostały opracowane na podstawie: 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.): 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410 

z póź. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410); 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jedno-

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

(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781); 

5) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 

 

 

§2 

 

Procedury wynikają z nałożonego na placówkę obowiązku wzmożonego reżimu sanitarnego. Ich celem 

jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki w okresie trwania pandemii 

COVID-19. 

 

§3 

 

Na Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników 

Rokitnicy w Zabrzu w okresie trwania pandemii covid-19 składają się: 

1) Procedura przychodzenia i wychodzenia z placówki; 

2) Procedura bezpiecznego pobytu uczniów w placówce; 

3) Procedura zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu na świetlicy w czasie epidemii; 

4) Procedura korzystania z biblioteki szkolnej; 

5) Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków; 

6) Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia; 

7) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia personelu placówki; 

8) Procedura postępowania na wypadek zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej; 

 

 

§4 

 

Na podstawie 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  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781


i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy                   

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kosmowskiej 43; 

2) w placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 

lit.g RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

5) dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych  na podstawie przepisów prawa; 

6) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane 

będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; 

7) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora Danych Osobowych. 

 

 

 

§5 

1. Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników 

Rokitnicy w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID-19 podaje się do wiadomości rodziców 

uczniów i każdego pracownika. 

2. Zapoznanie się z treścią Procedur bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej 

nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID-19 – pracownik 

potwierdza podpisem na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do procedur. 

3. Zapoznanie się z treścią Procedur bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej 

nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID-19 rodzice potwierdzają, 

podpisując stosowne oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do procedur. 

4. Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników 

Rokitnicy w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID-19 wchodzą w życie z dniem podpisania przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 
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