
PROCEDURA BEZPIECZNEGO

POBYTU UCZNIA NA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ

GASTRONOMICZNYCH 

I HOTELARSKICH W CHEŁMIE 

OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA

EPIDEMII COVID - 19
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I. Podstawa prawna: 
1. Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.

59 ze zm.), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 
4. 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.), 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493), wraz ze zmianami,

5.  Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

6. Wytyczne  epidemiologiczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia,
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r.

II. Cel i przedmiot procedury
1. Przedmiotem  niniejszej  procedury  jest  określenie  zasad  postępowania  podczas  pobytu

uczniów i podopiecznych świetlicy środowiskowej na terenie szkoły,  OBOWIĄZUJĄCYCH

PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID – 19.
2. Procedura została opracowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

MEN i MZ, będzie uaktualniana w przypadku zmiany wytycznych.
3. Celem niniejszej procedury jest:

a. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły;
b. przeciwdziałanie  COVID  19  oraz  ustalenie  zasad  postępowania  w  przypadku

wykrycia  zagrożenia  występowania  w  placówce  choroby  zakaźnej  oraz
zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się uczniów zdrowych i pracowników.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz
uczniowie i ich rodzice/opiekunowie.

III. Obowiązki pracodawcy i pracownika
Dyrektor
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
2. Zapewnia  pracownikom  środki  ochrony  osobistej,  w  tym  rękawiczki,  płyny

dezynfekujące, ewentualnie maseczki lub przyłbice. 
3. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych. 
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4. Umieszcza  w  widocznym  miejscu  instrukcje  z  zasadami  prawidłowego  mycia  rąk,
zakładania i ściągania rękawiczek i maseczki. 

5. Organizuje  pracę  nauczycieli  oraz  pracowników  obsługi  i  administracji  na  okres
wzmożonego reżimu sanitarnego.

6. Zapewnia  pomieszczenie  służące  do  izolacji  dziecka  oraz  pracownika  (gabinet
pielęgniarki szkolnej) – wyposażone w zestaw ochronny. 

7. Zapewnia  codzienną  dezynfekcję  świetlicy,  sal  lekcyjnych,  sali  gimnastycznej  oraz
wykorzystywanych do zajęć przyborów. 

8. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury uczniów, nauczycieli
i pracowników, za ich zgodą lub zgodą rodziców uczniów. 

Pracownik 
1. Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 
2. Pracownik obsługi pracuje w rękawiczkach.
3. Wykonując prace porządkowe pracownik często wietrzy pomieszczenie.
4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np.  telefony, klawiatury) regularnie
dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety,  ciągi komunikacyjne regularnie  
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem i środkiem dezynfekującym. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel,  gorączka)  pracownik  pozostaje  w domu i  zawiadamia  o tym fakcie  dyrektora
placówki. 

7. Personel  kuchenny  i  pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

8. Nauczyciel, realizując zajęcia specjalistyczne, świetlicowe, opiekuńczo – wychowawcze
z  elementami zajęć  dydaktycznych,  konsultacje  w szkole pracuje  według  ustalonego
przez dyrektora harmonogramu.  

9. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi
na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

10. Zapewnia  taką  organizację  pracy  i  koordynację,  która  utrudni  stykanie  się  ze  sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne
godziny przerw). 

11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

IV. Zasady prowadzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu Rodzinna Przystań
1. Rodzice/prawni  opiekunowie,  którzy  chcą  korzystać  z  możliwości  zapewnienia  opieki

przez świetlicę środowiskową, powinni o tym fakcie powiadomić kierownika świetlicy, co
najmniej jeden dzień wcześniej. 

2. Zadaniem placówki jest  zapewnienie  podopiecznym świetlicy odpowiednich warunków
sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych

3. Do  świetlicy  nie  mogą być  przyprowadzane  dzieci  rodziców/prawnych  opiekunów
objętych kwarantanną lub  izolacją  oraz dzieci  chore,  u których zostało  zaobserwowane
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jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia organizmu: podwyższona temperatura, kaszel,
katar, wysypka lub zmiany skórne, biegunka, wymioty.

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów, jednak minimalna przestrzeń do wypoczynku,
zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego
opiekuna, zaś odległość pomiędzy stolikami nie może być mniejsza niż 1,5m.

5. Nauczyciele  i  inni  pracownicy szkoły  powinni  zachowywać dystans  społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

6. Dzieci mają przebywać w świetlicy w wyznaczonych dla nich miejscach. 
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na

stoliku  szkolnym  ucznia  lub  w  tornistrze.  Uczniowie  nie  powinni  wymieniać  się
przyborami szkolnymi między sobą.

8. Rodzice/ prawni opiekunowie nie mogą wchodzić do pomieszczeń świetlicy. 
9. Wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
10. Osoby przyprowadzające dziecko do świetlicy – do drzwi zewnętrznych budynku -  są

zobowiązane  mieć  zasłonięte  usta  i  nos  oraz  posiadać  rękawice  ochronne  i  zachować
dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko minimum 2 m.

11. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore. 
12. Jeżeli  dziecko  wykazuje  oznaki  choroby  nauczyciel  ma  prawo  odmówić  przyjęcia

dziecka do placówki i  poinformować rodzica o konieczności  udania się  na konsultacje
lekarskie. 

13. Przy wejściu dziecko ma mierzoną temperaturę. Jeśli temperatura wynosi powyżej 370C
dziecko nie będzie przyjęte do świetlicy.

14. Osoba dokonująca pomiaru temperatury zaopatrzona jest  w środki  ochrony osobistej  
w tym rękawiczki, maseczkę ochronną, ewentualnie przyłbicę.

15. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak
rękawiczki, maseczki/przyłbice.

16. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.

17. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 
18. Systematycznie  i  na  bieżąco  będą  monitorowane  prace  porządkowe,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  utrzymywania  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania
powierzchni  dotykowych:  poręczy,  klamek,  włączników  światła,  uchwytów,  poręczy
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach.

19. W łazienkach przy salach wywieszone są Instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci 
i dorosłych, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

20. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, dyrektora
szkoły umieszczone będą przy wejściu do szkoły.

21. Przy wejściu do szkoły udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji.
22. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów kontaktowych, pod którymi

możliwy będzie z nimi kontakt w nagłych przypadkach. 
23. W aneksie kuchennym wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie  

z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
24. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w naczyniach jednorazowych w salach na

wyznaczonym stanowisku.
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25. Z sali usunięte będą przedmioty i zabawki nie nadające się do dezynfekowania          
(np.: zabawki pluszowe, gry planszowe).

26. Dzieci nie przynoszą do świetlicy zbędnych przedmiotów, sprzętów, zabawek.
27. Nauczyciele będą zwracali szczególną uwagę na prawidłowe i częste mycie rąk przez

dzieci, przypominając o tym i dając dzieciom przykład.
28. Dzieci,  pod  nadzorem  nauczycieli,  mogą  korzystać  z  boiska  szkolnego,  jednak  gry

sportowe będą prowadzone z zachowaniem dystansu i reżimu sanitarnego. 
29. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
30. Sprzęt  sportowy,  z  którego  korzystają  uczniowie  powinien  być  regularnie

dezynfekowany. 
31. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
32. Należy  unikać  organizowania  większych  skupisk  uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć.

33. Toalety będą poddawane  bieżącej dezynfekcji.
34. Wprowadza  się  obowiązek  codziennego  mierzenia  temperatury  u  wychowawców  

i kierownika świetlicy.

V.  Zasady  prowadzenia  zajęć  rewalidacyjnych,  konsultacji  i  innych  zajęć,  w  tym
unijnych

1. Z  zajęć  w  formie  konsultacji,  zajęć  rewalidacyjnych  i  zajęć  unijnych  w  szkole  mogą
korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

2. Brak wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia
realizacji zajęć.

3. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek odnotować swoją obecność na terenie
szkoły w zeszycie wejść.

4. Wchodzący do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos do
momentu zajęcia miejsca w sali.  

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i pilnują
by uczniowie  pojedynczo wchodzili do sali.  

6. Uczniowie i nauczyciele powinni być zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe                  i
maseczki lub przyłbice, w których idą do sali lekcyjnej. 

7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

8. W grupie może przebywać do 12 uczniów, uwzględniając zasady:  4 m2 na osobę,  2 m
dystansu  społecznego  pomiędzy  osobami  i  1,5  m  odstępu  pomiędzy  stolikami  w  sali
podczas konsultacji, łącznie z nauczycielem.

9. Nauczyciele i uczniowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

10. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu i
na korytarzu.

11. Do prowadzenia zajęć i konsultacji wyznaczona zostanie stała sala dla tej samej grupy.
12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza

przerwy pod nadzorem nauczyciela.
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13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku  szkolnym  ucznia  lub  w  tornistrze.  Nauczyciel  pilnuje,  aby  uczniowie  nie
wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą

14. Nauczyciele podczas zajęć zasłaniają twarz za pomocą przyłbicy.
15. Uczniowie powinni pojedynczo wychodzić do łazienki. 
16. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, także podczas zajęć.
17. Pracownik obsługi pilnuje przy wejściu wchodzących, by każdy zdezynfekował ręce.
18. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowych i wyposażenie

wykorzystywane  do  zajęć,  szczególnie  po  zakończeniu  zajęć  grupy.  
W szczególności ważne jest:
-  regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy,
blatów, oparć krzeseł, 
-   dezynfekowanie  powierzchni  dotykowych,  np.:  biurek  i  stolików/ławek,  klawiatur  
i myszek, włączników świateł.

VI. Organizacja matury i egzaminu zawodowego
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu

nie  może  przyjść  na  egzamin,  jeżeli  przebywa w domu z  osobą na  kwarantannie  lub
izolacji  w warunkach  domowych  albo  sama  jest  objęta  kwarantanną  lub  izolacją
w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny  opiekun  nie  może  wejść  z  dzieckiem  na  teren  szkoły,  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający  nie  powinni  wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy, w  tym  książek,
telefonów komórkowych, maskotek.   Jeśli zdający przyniesie na egzamin telefon, ma  
obowiązek pozostawić go w boksie niestrzeżonej  szatni,  zabezpieczony w foliowej
torebce, na własną odpowiedzialność.

5. Na  egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z  własnych  przyborów  piśmienniczych,  linijki,
cyrkla,  kalkulatora  itd.   W przypadku materiałów jednorazowych,  których zdający nie
zwracają,  dezynfekcja  nie  jest  konieczna.  Zdający  nie  mogą  pożyczać  przyborów  od
innych zdających.

6. Cudzoziemcy  przystępujący  do  danego  egzaminu,  którym  jako  sposób  dostosowania
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani
przynieść  własne  słowniki,  które  przed  egzaminem powinny  zostać  sprawdzone przez
członka zespołu nadzorującego  (w rękawiczkach).

7. Przy wejściu do szkoły będzie dostępny płyn dezynfekujący, którym trzeba koniecznie
zdezynfekować ręce, również w rękawiczkach.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
9. Na  terenie  szkoły  nie  ma  możliwości  zapewnienia  posiłków.  Osoby  przystępujące  do

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty w przerwie między egzaminami.

10. Osoby,  które  przystępują  do  dwóch egzaminów jednego dnia,  mogą w czasie  przerwy
opuścić  budynek  szkoły  albo  oczekiwać  na  terenie  szkoły  na  rozpoczęcie  kolejnego
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egzaminu  danego  dnia,  jeżeli  zapewniona  jest  odpowiednia  przestrzeń  na  zachowanie
dystansu społecznego.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Miejsca uczniów przy stolikach na sali egzaminacyjnej losuje zespół nadzorujący EM ,
następnie wskazuje miejsce uczniowi. 

13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi  ustami  i  nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i
nosa obowiązuje  na  terenie  całej  szkoły,  z  wyjątkiem sal  egzaminacyjnych po zajęciu
miejsc  przez  zdających  lub  po  podejściu  zdających  do  stanowiska  egzaminacyjnego
w przypadku  EPKwZ.  Podczas  wpuszczania  uczniów  do  sali  egzaminacyjnej  członek
zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
zweryfikowania  jego  tożsamości  (konieczne  jest  wówczas  zachowanie  
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

14. Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety
- podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycz-
nej EPKwZ)
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający,  jak i  członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli  uznają to  za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku  /  stanowisku  egzaminacyjnym  (w  przypadku  zdających)  lub  kiedy  obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić  przyłbicę  albo,  jeżeli  nie  mogą  również  korzystać  z  przyłbicy,  przystąpić  do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi
zostać  zachowany  pomiędzy  samymi  zdającymi  oraz  zdającymi  i  członkami  zespołu
nadzorującego, wynosi 2 m.

17. W przypadku EM, EPKwZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas
przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu
na konieczność  przeprowadzenia dezynfekcji  tych miejsc oraz  – jeżeli  to  konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów.

18. W  przypadku  egzaminu  z  przedmiotów/kwalifikacji,  na  którym  dozwolone  jest
korzystanie  przez  grupę  zdających  z  np.  jednego  słownika,  jednego  egzemplarza
dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego
może  korzystać  więcej  niż  jedna  osoba,  należy  ustawić  dozownik z  płynem
dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed
skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
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19. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

20. W  przypadku  EM,  EPKwZ zdający  potwierdzają  swoją  obecność  na  egzaminie,
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej  na  15  minut  przed  czasem  wyznaczonym  jako  czas  zakończenia  pracy
z arkuszem.  W ciągu  ostatnich  15  minut  przed  zakończeniem egzaminu  (nawet  jeżeli
zdający  skończył  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym)  zdający  nie  opuszczają  sali
egzaminacyjnej.

VII. Postępowanie z uczniem chorym
1. Wyznacza  się  specjalnie  przygotowane  pomieszczenie  –  gabinet  pielęgniarki

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o wystąpieniu niebezpiecznej
choroby zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

3. Należy  przeprowadzić  z  dziećmi/uczniami  rozmowę  na  temat  objawów  złego
samopoczucia.

4. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej,  dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do
przejęcia opieki nad uczniem, poinformowania (wezwania) rodziców/opiekunów prawnych
i czekania na ich przyjazd.

5. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora
sanitarnego.

6. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
7. Dyrektor  powiadamia  organ prowadzący szkolę oraz  Kuratorium Oświaty  o zagrożeniu

epidemiologicznym w placówce.
8. Dyrektor  nadzoruje  przestrzeganie  zaleceń  służb  sanitarnych  przez  pracowników

przedszkola oraz dzieci.
9. Dyrektor  przygotowuje  informację  dla  dzieci  oraz  rodziców/opiekunów prawnych przy

współpracy z Inspekcją Sanitarną.
10. Dyrektor  powiadamia  rodziców/opiekunów  prawnych  o  podejrzeniu  choroby

u dziecka  w sposób przyjęty w placówce.
11. Jeżeli  dziecko  wymaga  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej,  opiekujący  się  nim

pracownik  powinien  bezzwłocznie  po  poinformowaniu  rodziców/opiekunów  prawnych
wezwać karetkę pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych.

12. W  przypadku  odebrania  dziecka  ze  świetlicy  przez  rodzica/opiekuna  prawnego
nauczyciel  dokumentuje  ten fakt  w dzienniku,  wpisując datę,  godzinę,  imię i nazwisko
dziecka.

VIII Obowiązek informacyjny
Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że: 
1)  Administratorem Pani/Pana danych jest  Zespół  Szkół  Gastronomicznych i  Hotelarskich
 w Chełmie
2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Pani/Pan
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń
związanych  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa  SARSCov-2  –  COVID-19  
i  podejmowania  działań  prewencyjnych  oraz  wspierających  jak  również  w celu  realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1148 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu
epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193  Warszawa),  w  sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  (RODO);
Procedury  bezpieczeństwa  w  okresie  pandemii  covid-19  na  terenie  Zespołu  Szkół
Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9)  Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
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