
Procedury bezpieczeństwa 

 Konsultacje dla uczniów szkoły 

(na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych) 

 

Organizacja konsultacji w szkole podstawowej 

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie szkoły mogą brać udział w konsultacjach indywidualnych                       

i grupowych w szkole.  

1. Konsultacje indywidualne odbywają się według załączonego harmonogramu. Konsultacje 

indywidualne są każdorazowo ustalane przez ucznia z nauczycielem. W przypadku dużego 

zainteresowania uczniów konsultacjami  nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem, wydłuża 

zaplanowany czas trwania konsultacji lub wyznacza dodatkowy termin konsultacji. 

2. W przypadku zainteresowania uczniów konsultacjami na temat tego samego  materiału 

nauczyciel organizuje w porozumieniu z dyrektorem konsultacje grupowe.  

3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). 

4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów  wynoszą min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

5. Z sal  usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas konsultacji                             

z wychowania fizycznego należy dokładnie czyścić  i dezynfekować po każdym użyciu. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować                          

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także                          

w czasie zajęć.  

8. Nauczyciele organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Przerwy 

organizowane są z przesunięciem czasowym, tak aby w jednym korytarzu przebywała jedna grupa 

uczniów. 

9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi. Pracownicy i uczniowie 

zachowyją 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami. Personel kuchenny i pracownicy 

administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami 

i zachować szczególne środki ostrożności. 

10. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. W szatni 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji w jednym boksie może przebywać jednoczesnie 2 

uczniów. W korytarzu szatni obowiązuje dystans 2 metrów. 

11. Uczniowie przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem konsultacji.  

 

12. Przy wejściu do szatni obowiązkowo dezynfekują ręce zgodnie z wywieszoną instrukcją.          

W  przypadku zgłoszenia przez rodziców przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków                    

do dezynekcji, uczeń obowiązkowo myje ręce zgodnie z wywieszoną instrukcją.  

13. Po wyjściu z szatni uczniowie kierują się do wskazanych sal i zajmują wyznaczone, przez 

oczekującego nauczyciela, miejsca.  



14. W czasie pobytu w szkole uczniowie bezwzglednie przestrzegają zasad higieny (często myją 

ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania 

oczu, nosa i ust). Zwracaja uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania                     

czy kasłania. Stosownie zwracaja uwagę innym w tym zakresie. 

15. Uczniowie zachowuja dystans 2 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły poza budynkiem. 

16.  Po zakończonych konsultacjach uczniowie w drodze do domu nie gromadzą się, zachowują 

obowiązyjący dystans między osobami. 

17. Z konsultacji może korzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  uczeń nie przychodzi do szkoły. 

19. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje indywidualne, a nie może przyjść, ma obowiązek zgłosić 

ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi, który będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 

20. W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich. W wyjątkowych przypadkach, 

uzgodnionych z dyrektorem, osoby trzecie przebywają  w wyznaczonych obszarach,                                    

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe                   

i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

21. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia rodzice uaktualniają (w przypadku 

zmiany) numery telefonów. 

22. Rodzice/opiekunowie wyrażają na piśmie zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

Temperatura mierzona jest termometrem  bezdotykowym.  

 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym i sekretariacie  umieszczono numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,                       

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy  wejściach do budynku szkoły umieszczono płyn dezynfekujący do rąk oraz  informację                    

o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące                  

do szkoły. 

3. Pracownicy przy wejściach dopilnowują, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz                            

nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Pracownicy  dopilnowują, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

5. Prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                            

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy,uchwytów,  klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów                    

w salach, poręczy krzeseł, klawiatur, włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących                      

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego                     

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



7. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe. Przy wejściu wypełniają kwestionariusz oceny ryzyka 

epidemiologicznego i przekazują go do sekratariatu. Pracownicy codziennie mają badaną 

temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Wszyscy pracownicy szkoły sa zaopatrzeni                        

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

9. Toalety są  dezynfekowane na bieżąco. 
 

               Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców uczniow 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane w skrócie 

„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że: 

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Częstochowie, tel.: 34 322 04 55, e-mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl 

lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107. 

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka 

w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020r.                                  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 

poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.                      

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                       

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. 

zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 

poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4.    Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie 

przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                  

w Częstochowie.    

5.    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. 

Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt, który dostępny jest w  sekretariacie zespołu . 

6.    Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu. 

7.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. 

Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole                           

w okresie epidemii COVID -19. 

mailto:ioded@sod.edu.pl


                     

                   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane w skrócie 

„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że: 

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Częstochowie, tel.:34 322 04 55, e-mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@ sod.edu.pl 

lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107. 

3.    Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w okresie epidemii COVID -19  na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020r.                                  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 

poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i  RODO. 

4.     Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania  na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie 

przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                    

w Częstochowie.    

5.    Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do  momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. 

Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie zespołu. 

6.    Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu                    

na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy       

w okresie epidemii COVID-19. 

  

 


