
 

Załącznik do 

Zarządzenie nr 25/2019/2020 

                                                                                       Dyrektora III LO im. C. K. Norwida w Będzinie           

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania                                    

i przeciwdziałania COVID-19 wśród młodzieży i pracowników  

III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie   

w trakcie prowadzonych w szkole zajęć rewalidacyjnych 
 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 

2. Na podstawie §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 maja 

2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 871); 

3. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród młodzieży oraz 

pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć rewalidacyjnych. 

 

§ 2.  

Sposób organizowania zajęć 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne odbywają zajęcia indywidualnie                          

z uczniami w wyznaczonych do tego celu salach - nauczyciel rehabilitant w sali 

rewalidacyjno-rehabilitacyjnej, nauczyciel surdopedagog w sali nr 42, nauczyciel 

tyflopedagog w sali nr 47, nauczyciel socjoterapeuta w gabinecie socjoterapeutycznym. 

2. W przypadku, kiedy rodzic nie wyraża zgody na uczestniczenie swojego dziecka  

w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły, nauczyciel będzie kontynuować pracę  

z uczniem z wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

3. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez 

nauczyciela sprawującego opiekę nad daną salą, co najmniej raz na godzinę. 

4. Bezwzględny zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć przez kadrę 

pedagogiczną i uczniów. 
5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 

§ 3.  

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 

jest skorzystać każda dorosła osoba i każdy uczeń wchodzący do szkoły. Zobowiązuje 



 

się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem  

i uzupełniania go w razie potrzeby.  

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: klamek, włączników 

światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia rewalidacyjne. W sali 

rewalidacyjno-rehabilitacyjnej należy dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny po 

każdych indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych z uczniem zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

szkoły, tak aby młodzież nie była narażona na wdychanie oparów powstałych podczas 

dezynfekcji pomieszczeń. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować  

w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy 

ogłoszeń. Personel sprzątający raz dziennie usuwa zawartość z zamykanych  

i opisanych koszy, wyłożonych workiem foliowym, na zużyte środki ochrony 

indywidualnej znajdujących się w łazienkach. 

3. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z młodzieżą, przedmioty  

i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na 

materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

4. Nauczyciele w trakcie zajęć przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, 

w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety i po każdych 

zajęciach. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać 

młodzieży uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Nauczyciele trakcie zajęć rewalidacyjnych w miarę możliwości używają osłony ust i nosa 

oraz informują młodzież o konieczności stosowania takiego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych i formy zajęć.  

6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.  

7. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały 

się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Nauczyciele powinni myć i dezynfekować ręce, w tym szczególnie: 

 a. przed i po kontakcie z młodzieżą; 

 b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

 c. po usunięciu środków ochrony osobistej. 

10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie powinni w szkole nosić na rękach biżuterii 

(pierścionków, zegarków, bransoletek), gdyż utrudnia ona prawidłowe mycie i dezynfekcję 

rąk. 

11. Pracownicy z niepokojącymi objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki 

medycznej i nie przechodzą do pracy. Powinni skontaktować się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112. 

 

§ 4.  

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 



 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, 

z listonoszem, z petentem, z rodzicem, pracownik szkoły powinien pamiętać  

o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 metrów,  

a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu  

z młodzieżą. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy umyć i zdezynfekować ręce.  

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 5.  

Odbiór dzieci 

 

1. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia z uczniem powinien ocenić, czy jest on zdrowy (nie 

ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury 

przy pomocy termometru bezdotykowego. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną 

zgodę na pomiar temperatury ucznia (załącznik nr 1). Każdy nauczyciel zajęć 

rewalidacyjnych ma termometr. Termometr dezynfekowany będzie po dokonaniu 

jednorazowego pomiaru. Po dezynfekcji będzie zabezpieczony do kolejnego użycia.  

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje 

dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru ucznia przez rodzica                     

w danym dniu. 

3. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności udziału w zajęciach 

rewalidacyjnych wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do szkoły dzieci, 

jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły muszą posiadać środki 

ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania 

uczniów, jak również w trakcie przebywania w budynku szkoły. 

5. Rodzice /prawni opiekunowie nie mogą wchodzić z uczniami na teren szkoły,                                

z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy w poruszaniu się. Wówczas 

rodzice/prawni opiekunowie wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły – 

parter, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem, kolejna osoba/rodzic z dzieckiem              

w odstępie 2 metry. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (osłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Pracownik szkoły stosując środki ostrożności (osłonięte usta i nos, rękawiczki 

jednorazowe) odbiera ucznia od opiekuna/rodzica i pomaga mu się przemieścić na                      

I piętro do odpowiedniej sali. Rodzic/opiekun nie wchodzi do pomieszczeń szkoły.  
 

§ 6.  

Pozostałe regulacje 

 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników pedagogicznych  

i niepedagogicznych szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów realizujących 

zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły od 18 maja 2020 roku. 

 



 

Załącznik do 

Zarządzenie nr 25/2019/2020 

                                                                                       Dyrektora III LO im. C. K. Norwida w Będzinie           

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

choroby koronawirusowej COVID-19 
 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i młodzieży oraz 

pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

szkoły. 

 

§ 2 

 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie pracownika /ucznia, 

u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako 

"izolatka"). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn 

dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika przedszkola, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej. 

 

§ 3 

 

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien 

niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli 

objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki powinien zadbać                  

o zapewnienie niezbędnej opieki nad uczniem. 

2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej, a także odizolować dziecko od pracowników szkoły. 

2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego 

sposobu postępowania. 



 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący 

opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego 

uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, 

pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 

 

§ 5 

 

W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19, 

personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków 

ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w obszarze którym uczeń 

/pracownik przebywał w budynku szkoły.  

 

§ 6 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników pedagogicznych  

i niepedagogicznych szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych ucznia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania 
i przeciwdziałania COVID-19 wśród młodzieży i pracowników  

III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie  
w trakcie prowadzonych zajęć rewalidacyjnych 

………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów 
 
 

……………………………………………………… 
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

 
……………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka 
 

……………………………………………………………… 
aktualny tel. kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka  w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych na 

terenie szkoły III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 42-500 Będzin, ul. 11 

Listopada 5 od dnia 18 maja 2020 roku. 

[Proszę zaznaczyć „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu/zgodzie] 

 

 
[    ] 

 
Oświadczam, że moje dziecko /imię i nazwisko/………………………………………………………… nie miało 
kontaktu z osobą zakażoną wirusem – Covid 19 oraz nikt z domowników, oraz osób  
z otoczenia, z którymi mamy kontakt osobisty nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji, 
nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka z moich obserwacji jest dobry. 

[    ] Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurą funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia 
epidemicznego, przyjęłam/łem do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów 
w niej zawartych. 

[    ] Jednocześnie zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego 
dziecka a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, 
zobowiązuję się do  nieprzychodzenia dziecka do szkoły. 

[    ] Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid -19 w moim najbliższym otoczeniu. 

[    ] Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla 
zdrowia i życia powodowanego wirusem Covid 19, jakie jest związane z korzystaniem z zajęć 
w szkole w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie wyrażam zgodę na objęcie mojego 
dziecka zajęciami rewalidacyjnymi w szkole, nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń 
dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, 
które mogłoby być związane z pobytem dziecka w placówce. 

[    ] Potwierdzam znajomość Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 
zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole i jednocześnie deklaruję pełne 
zastosowanie się do Wytycznych.  

[    ] Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku termometrem bezdotykowym 
przez pracowników szkoły oraz deklaruję sprawdzanie temperatury dziecka przed jego 
przyjściem do szkoły.  

                                                      …………………………………………………….     ………………………………………………….. 
                                                                         podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna  podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 

……………………….., dn. ………………… 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *) na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w oświadczeniu przez placówkę: III Liceum Ogólnokształcące im. 

Cypriana Kamila Norwida, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada na potrzeby prawidłowej organizacji 
pracy placówki w czasie obowiązywania w kraju stanu epidemii i konieczności wprowadzenia 
zaostrzonych środków bezpieczeństwa. 

(*- niepotrzebne skreślić) 

                                                      …………………………………………………….     ………………………………………………….. 
                                                                         podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna  podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 
 

                                                                                                                                                                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) 
informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 5, tel. 32 267 45 47, e-mail: kontakt@norwid.edu.pl, (dalej: 
Administrator), 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając 
zapytania na adres Administratora danych lub poprzez e-mail:  iodo@marwikpoland.pl, 

3. Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej organizacji 
pracy szkoły oraz zagwarantowania bezpiecznego pobytu dzieci oraz kadry nauczycielskiej w szkole  
i ochrony ich zdrowia w związku z wprowadzonym w kraju  stanem epidemii, przy jednoczesnym 
zastosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych  
i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanymi na podstawie art. 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 i 567).  
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust 1 lit a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych) oraz  art. 9 ust. 2 lit. i, 

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom  uprawnionym do dostępu 
do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-
epidemiologicznej, podmiotom medycznym, policji),  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania wprowadzonych w szkole procedur 
bezpieczeństwa w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, oraz konieczności 
zagwarantowania dzieciom i kadrze nauczycielskiej bezpiecznego pobytu w szkole. Po tym czasie 
Państwa dane zostaną trwale usunięte. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania 
ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma 
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym opartego na  profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wdrożenie 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa zdrowia i Ministerstwa Edukacji 
dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego 



 

wspomagania rozwoju dziecka, a tym samym  zagwarantowanie dzieciom i kadrze nauczycielskiej 
bezpiecznego pobytu w szkole, czego konsekwencją może być odmowa przyjęcia Państwa dziecka do 
szkoły na zajęcia rewalidacyjne w okresie  obowiązywania stanu epidemii. 

 

                                                      …………………………………………………….    ………………………………………………….. 
                                                                         podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna  podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 
 

 

 

 


