
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ Z
ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

 PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO HAPPY KIDS 
W BIAŁYMSTOKU

 

Podstawa prawna :
 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.),  
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z

2019 r. poz. 59 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148

ze. 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.), 

 §1 Rozporządzenia 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 ze zm),

 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

 Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia
2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. ze
zmianami.  

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki
szkolnej i przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników
oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek.
2. Celem procedury jest:
 1) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19.
 2) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka
związanego z zakażeniem.



4. Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić
oświadczenie w okresie pandemii COVID-19 umieszczone na stronie internetowej szkoły
załącznik 1 (dla szkoły podstawowej) i 1a (dla przedszkola).

§ 2.
ORGANIZACJA

1. W okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 szkoła
/przedszkole  będzie czynne od 07.00 do 17:00

2. Do szkoły/przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,50C, katar, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe), które wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do placówki. Jeśli
dziecko ma jakiekolwiek objawy chorobowe po powrocie z szkoły/przedszkola,
rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia   o tym fakcie
dyrektora szkoły/przedszkola.  

3. Na terenie budynku szkoły/przedszkola zostanie utworzone izolatorium. 
4. Osoby opiekujące się dziećmi oraz inni pracownicy szkoły/przedszkola zachowują

dystans między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący co najmniej 1,5 m. 
5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez zdrowych rodziców

/opiekunów prawnych. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego
najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

6. Rodzice przekazują zgodę na regularne mierzenie temperatury u dziecka oraz
aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji. 

7. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu (izolatka) i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze
szkoły/przedszkola. 

8. W ustalonym miejscu w placówce (sekretariat)  znajduje się termometr bezdotykowy,
dodatkowo 1 termometr bezdotykowy w oddziale przedszkolnym.

9. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania
go  w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS –
www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/).

10. Dzieci na terenie placówki nie myją zębów, nauczyciele nie czeszą uczniom włosów.
11. Grupy szkolne/przedszkolne nie spotykają się ze sobą: różne godziny pobytu na

placu zabaw, zróżnicowane  godziny obiadu w zależności od możliwości
funkcjonowania placówki.

12. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają
usunięte z sali. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, obręcze
i skakanki itp.) – należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Sale, w których
przebywają dzieci są wietrzone. 

13. W każdej Sali znajduje się płyn dezynfekujący.



14. Dziecko nie może przynosić ze sobą do szkoły/przedszkola lub wynosić z placówki
przedmiotów, rysunków lub zabawek. Uczniowie przynoszą własną wodę w
podpisanej butelce.

15. Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu do szkoły/przedszkola, przed i po
posiłkach, po przyjściu z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych
sytuacjach). 

16. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i
pracowników.

17. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie
szkolnego/przedszkolnego placu zabaw. Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie,
aby grupy nie stykały się. Możliwe są wyjścia na spacer poza teren placówki przy
zachowaniu środków ostrożności.

18. Zaleca się, aby uczniowie pozostawali w salach lekcyjnych w czasie przerw
Lpomiędzy poszczególnymi zajęciami, chyba że ze względów organizacyjnych muszą
Lzmienić salę lekcyjną. 

19. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach,
korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.

20. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci szkoły/przedszkola, wszystkie
pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

21. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta
odnośnie stosowania środków dezynfekujących. 

22. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole/przedszkolu do niezbędnego
minimum z zachowaniem środków ostrożności (rękawiczki, zasłonięcie ust i nosa,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Osoby z zewnątrz wchodzą wyłącznie za
zgodą dyrektora

23. Dyrektor zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej: maseczki
wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe
do stosowania w miarę potrzeby podczas czynności higienicznych wobec dziecka.

24.  Podczas kontaktu z rodzicem pracownik bezwzględnie stosuje środki ochrony
osobistej.

25. Każdy pracownik wchodzący do szkoły/przedszkola ma obowiązek dezynfekcji rąk
oraz dokonania pomiaru temperatury ciała.

26. O�d�z�i�e�ż w�i�e�r�z�c�h�n�i�ą o�r�a�z� z�m�i�e�n�i�o�n�e� o�b�u�w�i�e� m�o�żn�a� po�z�o�sta�w�i�ć w� sz�a�fka�c�h� sz�ko�ln�yc�h� lu�b�

boksach szatni. Dopuszcza się pozostanie w niezmienionym obuwiu, jeśli warunki
Lpogodowe na to pozwalają. 

27. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
Ljednorazowych, należy wyrzucać je do specjalnie oznakowanych pojemników. 

28. LPowyższy regulamin obowiązuje również w odniesieniu do zajęć pozalekcyjnych. 
29. Przed wz nowieniem zajęć w szkole/przedszkolu dyrektor przypomina wszystkim

pracownikom zasady: 
-prawidłowego mycia rąk, 
-prawidłowej dezynfekcji rąk, 
-prawidłowego noszenia maseczki, 
-prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem ochrony osobistej.



 § 3.
PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

1. Dzieci przyprowadzane są do placówki w zróżnicowanych godzinach.

2. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i
poręcze.

3. Rodzic przyprowadza do szkoły/przedszkola dziecko zdrowe  bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Dzieci przyprowadzane są do szkoły/przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

5. Uczniowie grup przedszkolnych oraz klas I-III wchodzą wejściem głównym.

6. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu. Zalecane

jest samodzielne wejście dziecka do szkoły. Rodzic zobligowany jest poczekać na
parkingu do momentu zmierzenia dziecku temperatury.

7. Przy wejściu do szkoły/ przedszkola dokonywany jest pomiar temperatury ciała

dziecka / ucznia oraz rodzica
8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły/przedszkola.
9.  Przyprowadzenie dziecka do placówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac zabaw.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający bądź odbierający dzieci do lub ze

szkoły/przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły/przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
1,5 m. Rodzice przebywają wyłącznie w części wspólnej, nie wchodzą na piętro ani
do sal lekcyjnych.

11. Dziecko przyprowadza i po dziecko przychodzi wyłącznie 1 rodzic/ opiekun prawny.
12. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w  maseczkę oraz indywidualny płynu do

Ldezynfekcji, który uczeń ma obowiązek nosić przy sobie, aby móc skorzystać z niego
Lw każdym momencie. 

13. Rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekowania dłoni płynem dezynfekcyjnym
umieszczonym przy drzwiach wejściowych wewnętrznych oraz zakrywania ust i
nosa.

14. Dziecko po wejściu do szkoły/przedszkola bezwzględnie myje ręce wodą z mydłem

z zachowaniem zasad właściwego mycia.
15. W holu oraz przy wejściu bocznym może jednocześnie przebywać wyłącznie jeden

rodzic i jedno dziecko.
16. Po wejściu do holu rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi

szkoły/przedszkola. 
17. Podczas odbioru dziecka rodzic zgłasza wyznaczonemu pracownikowi, po które

dziecko przychodzi i czeka na nie w holu przy szatni bądź w korytarzu przed
wejściem głównym.



§ 4.
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do szkoły/przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące
do przedszkola. Dzieci nie dezynfekują rąk, myją je wodą z mydłem pod kontrolą
pracownika szkoły/przedszkola

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z
mydłem, a opiekujący się dziećmi do dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie
po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po
skorzystaniu z toalety.

3. 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 dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji - jadalnia

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszcza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-
instrukcje.

§ 5.
GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Korzystanie z dystrybutora wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem

opiekuna. 

2. Śniadanie i podwieczorek   wydawane są w sali przedszkolnej, natomiast obiad w

jadalni szkoły. Posiłki do Sali, pod drzwi,   dostarcza pomoc nauczyciela. Po
zakończonym posiłku odwozi naczynia pod drzwi jadalni, a pomoc kuchenna do
zmywalni naczyń.

2. Firma prowadząca działalność cateringową odpowiada za stosowanie bezpiecznych
procedur i wytycznych MZ i GIS.

3. Posiłki przyniesione z domu uczeń powinien spożywać w trakcie przerwy siedząc przy
swojej ławce.

 § 6.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Do pracy w szkole/przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Wyznacza się i przygotowuje, wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący,
pomieszczenie, zwane dalej izolatką, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika należy powiadomić
natychmiast dyrektora placówki.



4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce,
informuje rodziców bądź opiekunów.

5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu
rodziców.

6. Osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem w izolatce obowiązana jest zastosować

środki ochrony osobistej. 
§ 7.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni
 przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora
szkoły/przedszkola.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od
pracy i wstrzymuje przyjmowanie dzieci.

3. Dyrektor powiadamia   o tym fakcie  właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i
stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Należy umieścić w określonym miejscu z   łatwym dostępem potrzebne numery
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły/przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje
dyrektor.

7. Zaleca się stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym. 

§ 8
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO ORAZ INNYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

1. Przy wejściu na aulę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe
odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Dzieci/ młodzież przebiera  się w swojej sali lekcyjnej na zajęcia wychowania fizycznego.
Najpierw dziewczęta przebierają się w sali zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas



przebierania się i przebywania w sali do minimum), natomiast chłopcy oczekują w
bezpiecznych odstępach na korytarzu przed salą.
3. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny (w miarę możliwości funkcjonowania
placówki), aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących  oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji
i wietrzenia auli szkolnej. 
4. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
5. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można
używać.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry
kontaktowe.
8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. lekkoatletyka, gimnastyka,
trening obwodowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).
9. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej
przestrzeni.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w auli/siłowni, których nie można skutecznie umyć
lub dezynfekować, będą usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp.
11. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone lub dezynfekowane.
12. W auli sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte  zdezynfekowane po każdym
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach

§ 9.
OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły/przedszkola i domu, odpowiadają
rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 7 roku życia w
indywidualną osłonę nosa i ust. 

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w
przedszkolu/szkole. 

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego
dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

4. Nie posyłają do szkoły/przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której
mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola. 

5. Do szkoły /przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar,
kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy
węchu i inne nietypowe). 

6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania
dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.  

7. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły / przedszkola rodzic zobowiązany jest do
zmierzenia dziecku temperatury.  



8. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i
niepotrzebnych przedmiotów.  

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na
powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu. 

10. Rodzice bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w
placówce). 

11.  Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły / przedszkola. 



Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na terenie
Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Deklaracja uczęszczania dziecka do placówki edukacyjnej w okresie pandemii COVID-19

Deklaruję przyprowadzenie .................................................................................................
                                                              (imię i nazwisko ucznia)
do Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno- Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Białymstoku działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia 1 września 2020r.
adres zamieszkania ucznia    …………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

Matka ucznia: tel. .................................. Ojciec ucznia: tel. ………………………………



Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na terenie
Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi 

I. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na kwarantannie.

II. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID19
jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

IV. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły.

V. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w
okresie pandemii COVID-19.

VI. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Białystok, dnia ...................... ...................................

 Podpis Matki .................................. Podpis Ojca …………………………

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma
następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”



Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły 
w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której
dane dotyczą) 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) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów
prawa jest Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi z
siedzibą przy ul. Kraszewskiego 33 Białystok, 
• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań
temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na
podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i
stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
• kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu,
informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych);
• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie
m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich
niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana
zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji
badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań.



Załącznik nr 1a  do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na
terenie Prywatnego Przedszkola Językowego HAPPY KIDS w Białymstoku

Deklaracja uczęszczania dziecka do placówki edukacyjnej w okresie pandemii COVID-19

Deklaruję przyprowadzenie .................................................................................................
                                                              (imię i nazwisko ucznia)
do Prywatnego Przedszkola Językowego HAPPY KIDS w Białymstoku działającego w czasie stanu
pandemii COVID-19 od dnia 1 września 2020r. adres zamieszkania ucznia    …………..…....….......
…......…..........….….…..….....…………...…………….…………………………………………….......
……..…….….……….….…........………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

Matka ucznia: tel. .................................. Ojciec ucznia: tel. ………………………………



Załącznik nr 1a  do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na
terenie Prywatnego Przedszkola Językowego Happy Kids w Białymstoku

I. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na kwarantannie.

II. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę przedszkola działającego w czasie stanu pandemii
COVID19 jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się
COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

IV. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola

V. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w
okresie pandemii COVID-19.

VI. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Białystok, dnia ...................... ...................................

 Podpis Matki .................................. Podpis Ojca …………………

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma
następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”



Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola 
w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której
dane dotyczą) 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) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów
prawa jest Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi z
siedzibą przy ul. Kraszewskiego 33 Białystok, 
• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań
temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na
podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i
stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
• kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu,
informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych);
• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie
m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich
niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana
zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji
badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań.


