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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  

im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

Organizacja zajęć  opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

 

 

1. Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie ogłoszonego stanu pandemii COVID-19, 

obowiązują od dnia 09.11.2020 do czasu odwołania. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są na terenie szkoły dla uczniów uczęszczających do klas I–

III szkoły podstawowej, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 

którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wszystkim osobom przebywającym 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Kasprowicza 16 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. 

4. Ilekroć w dalszej części mowa jest o Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. I. J. 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.  

5. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole, niezależnie od formy zatrudnienia, 

uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rodziców oraz osoby trzecie przebywające na 

terenie placówki. 

6. Do Szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają wstęp uczniowie klas I-III.  

7. Dla osób zainteresowanych kontakt  telefoniczny pod numerem: 58 682 20 24 lub 533-394-442, e-mail: 

sekretariat@sp4gda.pl bądź z wychowawcą przez dziennik elektroniczny Librus. 

8. Organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych zajmuje się wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej, mail: 

iwona.polanska@sp4gda.pl 

9. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego, 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie 

placówki.  

 
§ 1. 

Organizacja stacjonarnych zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III Szkoły w czasie pandemii COVID-19. 

1. Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej mogą skorzystać uczniowie klas I - 

III szkoły podstawowej, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

oraz którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID - 19. 

2. Warunkiem korzystania przez ucznia z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie pandemii jest złożenie 
przez rodzica w oryginale karty zapisu ucznia do świetlicy oraz stosownego oświadczenia stanowiącego 
Załącznik nr 1 niniejszego dokumentu. 

3. Godziny pracy świetlicy stacjonarnej wynikają z informacji zebranych od rodziców. Rodzice zgłaszają do 

wychowawcy potrzebę korzystania ich dziecka  ze świetlicy szkolnej. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 
1,5 m. 

mailto:sekretariat@sp4gda.pl
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5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy wejściu głównym) 
 z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Uczeń, po zapisaniu się u wychowawcy świetlicy zajmuje wyznaczone miejsce dla swojej grupy. 

7. W grupie świetlicowej, pod opieką jednego nauczyciela może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

8.  Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się rodzaj niepełnosprawności uczniów. Grupy  

z uczniami niepełnosprawnymi są mniej liczne.  

9. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w pomieszczeniu świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność 

w innych salach dydaktycznych z uwzględnieniem zasady jedna grupa w jednej sali. 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

11. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. 

12. Należy zachować dystans społeczny między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły 

 i stosować osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

13. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte jak: boisko, patio, plac zabaw, park, tereny zielone  

(z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 

14. Nie zaleca się organizowania wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest 

ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. 

15. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych (kaszel, gorączka).  

16. W świetlicy usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. 

17. Dwudniowej kwarantannie podlegają książki, puzzle, gry planszowe i inne przedmioty, które nie mogą zostać 

poddane dezynfekcji. 

18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą.  

19. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny jak i wytycznych reżimu sanitarnego, w tym: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.   

20. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),  

w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji).  

21. Jeżeli nauczyciel w świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania. 

22. Uczniowie mogą korzystać z Placu Zabaw Radosnej Szkoły, boiska szkolnego, patio oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

23. Kontakt z nauczycielami świetlicy możliwy jest w godzinach od 7.00 do 17.00 pod numerem telefonu (58) 58 

682-20-24 w. 143 lub do wicedyrektora Szkoły: iwona.polanska@sp4gda.pl  

 

§ 2. 

Organizacja zajęć świetlicowych  w formie online dla uczniów klas I-III Szkoły w czasie pandemii COVID-19. 

1. W okresie ogłoszonej pandemii Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie online dla 

uczniów klas I-III poprzez aplikację Meet. 

2. Celem zajęć jest organizacja pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla najmłodszych uczniów. 

3. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

4. Warunkiem korzystania przez ucznia z zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest wcześniejsze umówienie się  

z nauczycielem prowadzącym minimum dzień wcześniej do godziny 15:00. 

5. Zajęcia stacjonarne organizuje się wg potrzeb i zgłoszeń rodziców. 

6. W przypadku kiedy, uczeń umówił się na zajęcia, a nie może w nich uczestniczyć, zgłasza ten fakt niezwłocznie  

nauczycielowi świetlicy na jego adres e-mail. 
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§ 3. 

Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 
1. Każdy pracownik Szkoły w szczególności zobowiązany jest do:  

1) stosowania wyjątkowej higieny i zasady profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z reżimem sanitarnym, w tym 
regularnego mycia rąk przez minimum 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie 
środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych; 

2) kasłania i kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;  
3) dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku, zgodnie z umieszczoną instrukcją;  
4) informowania wicedyrektora o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u uczniów  

i u siebie; 
5) zachowywania dystansu min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;  
6) stosowania środków ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez Szkołę, zgodnie 

z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 
Narodowej;  

7) zapoznania się z instrukcją użycia wszystkich używanych środków czystości i indywidualnych środków 
ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek); 

8) przestrzegania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia lub 
zachorowania na COVID – 19; 

9) informowania Wicedyrektora o wszelkich zauważonych zagrożeniach i niepokojących zdarzeniach 
dotyczących uczniów i innych osób przebywających na terenie placówki.  

2. Pracownicy obsługi dbają aby drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się osoby 
w szkole były  otwarte. 

3. Przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4. Podczas dezynfekcji przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do 
odkażania. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

 
§ 4. 

Organizacja wydawania posiłków. 
1. Placówka zapewnia wyżywienie uczniom zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 

4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ulica Kasprowicza 16.  
2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia umowy na korzystanie z posiłków stanowiącej Załącznik nr 1 

Regulaminu Stołówki Szkolnej. 
3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, w tym reżimu 

sanitarnego. 
4. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej, w wyznaczonym miejscu, każda grupa przy wyznaczonych 

stolikach z zachowaniem dystansu. 
5. Dzieci wchodzą oznaczonym wejściem i wychodzą  oznaczonym wyjściem  pod opieką nauczyciela. 
6. Przed wejściem na stołówkę uczniowie dokładnie myją ręce. 
7. Wyznaczony pracownik kuchni podaje uczniom posiłek przewożony na wózku kelnerskim do stolika. 
8. Wyznaczony pracownik kuchni z zachowaniem  środków ostrożności, zgodnie z reżimem sanitarnym, odbiera 

wózek i umieszcza naczynia w zmywarko-wyparzarce po czym dokładnie dezynfekuje wózek. 
9. Pracownicy kuchni nie powinni  mieć kontaktu z pracownikami opiekującymi się uczniami. 
10. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Produkty są przechowywane w osobistych 

pojemnikach. 
11. Pracownicy kuchni w szczególności:  
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1) dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie     

przygotowywane są posiłki oraz każdorazowo: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem    

z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po zajmowaniu się 

odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji sprzętów;  

2) przestrzegają zachowania reżimu higieny osobistej; 

3) odbierają produkty dostarczane przez intendenta/dostawcę, zachowując szczególne środki ostrożności 

reżimu sanitarnego, w tym zakładając rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

4) wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają 

go szczelnie; 

5) myją i dezynfekują opakowania produktów, jeżeli w danym momencie nie jest możliwe ich 

rozpakowanie; 

6) przygotowując posiłek zachowują od siebie dystans społeczny minimum 1,5 metra; 

7) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez 

Szkołę; 

8) myją naczynia i sztućce w zmywarko-wyparzarce, w temperaturze min. 60° C przy użyciu detergentów; 

9) przygotowują posiłki, które umieszczają na kelnerskim zdezynfekowanym przez siebie wózku do ich 

transportu, a także odpowiednią liczbę naczyń i sztućców; 

10) dokonują zapisów w karcie  monitorowania codziennych prac porządkowych. 

 

§ 5. 
Zasady korzystania z placu zabaw Radosna Szkoła, boiska szkolnego, patio. 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, uczniowie pod opieką nauczyciela korzystają  
z placu zabaw Radosnej Szkoły, boiska szkolnego czy patio. 

2. Podczas wyjścia na teren placu zabaw, boiska, patio stosuje się zasadę zmianowości grup. 
3. Uczniowie mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku. 
4. Na teren placu zabaw lub boiska szkolnego poszczególne grupy wychodzą wyznaczonym wejściem 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
5. Dopuszczone do użytku urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, boiska szkolnego, patio są 

dezynfekowane przez konserwatora lub innego wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły pracownika 
codziennie: rano, a także po każdorazowym opuszczeniu przez uczniów.  

6. Plac zabaw Radosnej Szkoły, patio jest zamknięte dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru uczniów 
i innych osób trzecich.  
 

§ 6. 
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zakażenia koronawirusem 

(COVID – 19) u ucznia. 
1. W przypadku zauważenia u ucznia przez pracownika Szkoły objawów mogących wskazywać na stan 

chorobowy – zakażenie koronawirusem (COIVD-19):  
1) podwyższona temperatura ciała powyżej 37°C; 
2) kaszel; 
3) duszność i problemy z oddychaniem; 

niezwłocznie zawiadamia się Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły. 
2. Uczeń, u którego zauważono niepokojące objawy zostaje natychmiast odizolowany od pozostałych osób 

znajdujących się na terenie Szkoły i odprowadzony do specjalnie przygotowanego pomieszczenia zwanego 
izolatorium. 

3. Dyrektor/Wicedyrektor Szkoły natychmiast informuje rodziców o dolegliwościach ucznia  oraz stację 
sanitarno – epidemiologiczną, organ prowadzący i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.  

4. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia oraz nieskutecznym nawiązaniem kontaktu z jego rodzicami, 
Dyrektor/Wicedyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. 

5. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pracownika do czasu przybycia rodziców/osób upoważnionych 
lub pogotowia ratunkowego.  
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6. Osoba przebywająca z uczniem w izolatorium, zobowiązana jest do stosowania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, zachowania dystansu 1,5 m od ucznia, użycia środków ochrony osobistej znajdujących się 
w tym pomieszczeniu–jednorazowych rękawiczek, maseczki zakrywającej usta i nos, przyłbicy, a także 
założenia jednorazowego fartucha z długim rękawem. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać dezynfekcji. 
8. Nauczyciel/pracownik, który zauważył niepokojące objawy u ucznia, mogące wskazywać na zakażenie 

koronawirusem (COVID-19) zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej 
sytuacji. 

9. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, 
które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Szkoły z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę 
listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu. 

10. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) pracownik jest 
zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej. 

11. Po każdej dłuższej nieobecności ucznia, z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19), rodzice zobowiązani 
są do poinformowania o zakończeniu leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania ucznia  na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze.  

12. Numery telefonów: do organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych 
znajdują się na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku.  
 

§ 7. 
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zakażenia koronawirusem 

(COVID – 19) u pracownika. 
1. Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie zdrowotnym. 
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy ryzyka, należy zastosować rozwiązania 
minimalizujące ryzyko zakażenia. 

3. O istotnych problemach zdrowotnych pracownik informuje Dyrektora Szkoły poprzez stosowne 
zaświadczenie lekarskie. 

4. Pracownicy z objawami infekcji, w tym: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, osłabienie organizmu, 
bóle głowy i mięśni winni udać się do lekarza w celu uzyskania odpowiedniej diagnozy. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem (COVID-19): 
1) podwyższona temperatura ciała powyżej 37°C; 
2) kaszel; 
3) duszność i problemy z oddychaniem; 

niezwłocznie zawiadamia się Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły/przełożonego. 
6. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-

19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki w wyznaczonym do tego 
celu pomieszczeniu (izolatorium). 

7. Dyrektor/Wicedyrektor Szkoły  niezwłocznie informuje organ prowadzący, właściwą stację sanitarno – 
epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydanych instrukcji i poleceń. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać dezynfekcji. 
9. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, 

które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Szkoły z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę 
listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu. 

10. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do 
poinformowania o zakończeniu leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na 
terenie placówki. 

11. Numery telefonów: do organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych 
znajdują się na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku.  
 

 
 
 



Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

6 
 

§ 8. 
1. Z niniejszym dokumentem zostali zapoznani nauczyciele a wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania 

rodziców swoich uczniów. 
2. Powyższy dokument zamieszczono na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Szkoła/Dokumenty/ grupa 

COVID-19 w pliku „Organizacja zajęć  opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021 w związku 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.  
 

 
 
 

…………………………………………………………. 
         (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik nr 1 do Organizacja zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  
dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 
w Pruszczu Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021 w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

Pruszcz Gdański, .............................. 

…………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 
…………………………………………… 
nr telefonu do rodzica 

 

Oświadczenie rodzica ucznia 

 

 

Ja niżej podpisany, rodzic ucznia ………………………………………………………. (imię i nazwisko) uczęszczającego 
do klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim oświadczam, że chcę 
skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych na terenie Szkoły. 

Oświadczam, że jedno z rodziców w. w. ucznia zatrudnione jest w podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą lub realizującą zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID - 19 

Oświadczam, że zarówno w domu dziecka, jak i najbliższej rodzinie nikt nie jest objęty kwarantanną ani 
nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek w obecnym stanie 
epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka  
w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.  

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie, zaleceniach GIS, 
MZ i MEN oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Szkołę, a także podporządkowanie się poleceniom 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 
 

 
 

 
 

              ………………………………………………………………… 
                                          czytelny podpis rodzica 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Dyrektor reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 im.  I. J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim, ul. Kasprowicza 16, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pukaczewski@hotmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AWE 

(RODO), na potrzeby realizacji zajęć  opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także w celach kontaktowych. Dane 

przetwarzane dla celów związanych z realizacją zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego, w celach kontaktowych 

oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez okres trwania pandemii. Dane osobowe mogą być ujawniane za zgodą rodzica między innymi 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w oświadczeniu 

jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zajęć  opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 

w Pruszczu Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

mailto:pukaczewski@hotmail.com

