
Załącznik 1 
do Zarządzenia nr 12/2020 

Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 22 maja 2020 r.  

Zasady i warunki organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

dla uczniów klas I-III z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, 

konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1

1. „Zasady i warunki organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów 

klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej,  konsultacji, 

funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”,  zwana dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 

22 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2. Niniejsze  zasady  ustala  się  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  wszystkim  osobom 

dorosłym  i  dzieciom  przebywającym  na  terenie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  i  ochrony  przed  rozprzestrzenianiem  się 

choroby zakaźnej COVID-19. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców 

dzieci  (uczniów,  wychowanków)  korzystających  z  zajęć  rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-

wychowawczych,  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,  zajęć  opiekuńczo-

wychowawczych  dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole 

podstawowej,   konsultacji,  funkcjonowania  biblioteki  oraz  osoby  trzecie  przebywające 

na terenie placówki. 
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4. Za  właściwą  realizację  niniejszych  zasad  odpowiadają  wszyscy  pracownicy  Specjalnego 

Ośrodka  Szkolno-Wychowawczym  w  Piotrkowie  Trybunalskim  niezależnie  od  formy 

zatrudnienia.

5. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2

1. W okresie ogłoszonej  epidemii  zajęcia wymienione w §1 ust.  3 prowadzone są zgodnie 

z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej.

2. Udział dzieci, uczniów i wychowanków w zajęciach wymienionych w §1 ust. 3 ma charakter 

dobrowolny i zależy od decyzji rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

3. Wymiar  organizowanych  zajęć  wymienionych  w  §1  ust.  3  jest  ustalany  indywidualnie 

i określa go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub pełnoletnim uczniem.

4. Na  podstawie  decyzji  zespołu,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  3  dyrektor  we  współpracy 

z  wicedyrektorami,  nauczycielami  i  specjalistami  opracowuje  plan  zajęć  wymienionych 

w §1 ust. 3. Przy planowaniu i organizacji zajęć bierze się pod uwagę możliwości placówki.

5. 1)  Zajęcia  rewalidacyjne,  rewalidacyjno-wychowawcze  oraz  wczesnego  wspomagania 

rozwoju dziecka realizowane są indywidualnie, w bezpośrednim kontakcie dziecka (ucznia, 

wychowanka) z nauczycielem.

2) W przypadku dużego zainteresowania ze strony rodziców udziałem ich dzieci w zajęciach 

rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-wychowawczych  oraz  wczesnego  wspomagania  rozwoju  

dziecka  dopuszcza się ich organizację w grupach 2 osobowych uwzględniając zasady: 4 m2 

na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami 

w wyznaczonej sali.

6. 1) Konsultacje dla uczniów organizuje się na miarę możliwości placówki indywidualnie. 

2)  W  przypadku  dużego  zainteresowania  ze  strony  rodziców  udziałem  ich  dzieci 

w  konsultacjach  dopuszcza  się  ich  organizację  w  grupach  2  –  3  osobowych,

uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 

odstępu pomiędzy stolikami w wyznaczonej sali.

3)  Termin  i  godzinę  indywidualnych  konsultacji  rodzic  (prawny  opiekun)  uzgadnia  

telefonicznie  z  dyrektorem,  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  13.00  –  15.00,  numer  
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telefonu: 573 225 561.

7. 1)  Zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć 

dydaktycznych  w  szkole  podstawowej  organizuje  się  na  miarę  możliwości  placówki 

indywidualnie. 

2)  W przypadku dużego zainteresowania ze strony rodziców udziałem ich dzieci w zajęciach 

opiekuńczo-wychowawczych  dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych 

w szkole podstawowej dopuszcza się organizację konsultacji w grupach 2 – 3 osobowych, 

uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 

odstępu pomiędzy stolikami w wyznaczonej sali.

8. W  związku  ze  zróżnicowaniem  metrażu  poszczególnych  sal,  dopuszczalna  liczba  dzieci 

(uczniów, wychowanków) może ulec zmianie.

9. 1)  Uczniowie  z  biblioteki  mogą  korzystać  w  dni  i  godziny  wyznaczone  przez  dyrektora 

w porozumieniu z nauczycielem/bibliotekarzem.

2)  Termin  i  godzinę  korzystania  przez  ucznia  z  biblioteki  uzgadnia  telefonicznie  rodzic  

(prawny opiekun) z dyrektorem, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.00, numer 

telefonu: 573 225 561.

3)  W  bibliotece  może  przebywać  pod  opieką  nauczyciela-bibliotekarza  jeden  uczeń, 

z zachowaniem 2 m dystansu społecznego.

4) Książki, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, które oddaje uczeń podlegają kwarantannie, która 

trwa minimum trzy dni, w wyznaczonym i oznakowanym przez nauczyciela-bibliotekarza  

miejscu.

5) Co pół godziny pomieszczenie biblioteki jest wietrzone przez nauczyciela-bibliotekarza.

§ 3

1. W celu zachowania dystansu społecznego w przedsionku Ośrodka wyznaczono co 2 m strefy 

oczekiwania na wejście do placówki, oznaczone żółto-czarną taśmą.

2. W Ośrodku wydziela się strefę dostępną dla rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli 

prowadzących zdalne nauczanie i osób trzecich, w częściach wspólnych placówki, oznaczoną 

żółto-czarną taśmą.

3. Wejście rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci 

(uczniów,  wychowanków)  i  pracowników  Ośrodka,  jest  możliwe  po  uzgodnieniu 

z dyrektorem lub wicedyrektorem, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

3



4. Podczas pobytu dzieci, uczniowie i wychowankowie w Ośrodku:

1) dzieci do lat 4 nie muszą zakrywać ust i nosa,

2) dzieci uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powyżej 4 roku życia 

zasłaniają usta i nos, chyba że istnieją przeciwwskazania zdrowotne, lub psychofizyczne,

3)  uczniowie  niepełnosprawni  intelektualnie  w  stopniu  lekkim  biorący  udział  w  konsultacjach 

i  zajęciach opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III  z  elementami zajęć dydaktycznych 

w  szkole  podstawowej  -  zasłaniają  usta  i  nos,  chyba,  że  istnieją  przeciwwskazania  zdrowotne, 

lub psychofizyczne,

4)  uczniowie  i  wychowankowie  niepełnosprawni  intelektualnie  w  stopniu  umiarkowanym 

lub znacznym, głębokim - zasłaniają usta i  nos, chyba, że istnieją przeciwwskazania zdrowotne, 

lub psychofizyczne.

5. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, 

rękawiczki, płyn do dezynfekcji  rąk), które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu 

z  rodzicem  lub  osobą  trzecią,  a  także  w  trakcie  bezpośredniego  kontaktu  z  dzieckiem 

lub innym pracownikiem. 

6. Rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  osoby  trzecie  wchodzące  do  placówki  obowiązuje 

dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie 

własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

7. Dzieci,  uczniowie  i  wychowankowie  przed  wejściem  do  budynku  dezynfekują  ręce. 

Za prawidłową dezynfekcje odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie), przewoźnik.

8. Na tablicach ogłoszeń i przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu 

prowadzącego  placówkę,  kuratora  oświaty,  właściwej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej, 

najbliższego  oddziału  zakaźnego  szpitala  oraz  służb  medycznych,  z  którymi  należy  się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej  się 

na terenie placówki.   

§ 4

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1) sprzęt, środki do dezynfekcji i czystości, które zapewnią bezpieczne korzystanie  z pomieszczeń 

Ośrodka, placu zabaw oraz sprzętów, pomocy znajdujących się  w placówce;  

2)  dozowniki  płynu  do  dezynfekcji  rąk  –  w  przedsionku  budynku,  przy  wejściu  do  budynku 

nod strony kuchni, w toaletach dla pracowników, w salach pod bezpośrednią opieką nauczyciela 
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lub pomocy nauczyciela/wychowawcy, w bibliotece oraz w kuchni;  

3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz rękawiczki, przyłbice i maseczki ochronne 

dla  pracowników  mających  kontakty  z  osobami  trzecimi,  w  tym   z  rodzicami  (prawnymi 

opiekunami) i dostawcami;  

4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, 

umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem;  

5) pomieszczenie do izolacji osoby (izolatka – sala nr 205), u której stwierdzono objawy chorobowe,  

zaopatrzone w maseczki, przyłbicę, rękawiczki i fartuch oraz płyn do dezynfekcji rąk (w łazience 

izolatki);  

6) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed 

zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

zakażenia u dziecka lub pracownika;

7) wyznacza miejsca, w których można wyrzucić zużyte rękawiczki i maseczki. 

2. Dyrektor w szczególności:  

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Ośrodka zgodnie  z powierzonymi 

im obowiązkami;  

2) dba o to, by w salach, w których prowadzone są zajęcia, dzieci (uczniowie, wychowankowie) nie 

mieli dostępu do sprzętów, pomocy, zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie 

umyć i zdezynfekować;  

3)  komunikuje  się  na  bieżąco  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami),  telefonicznie,  w  sprawach 

dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;  

4)  kontaktuje  się  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  telefonicznie,  w  przypadku  podejrzenia 

wystąpienia  u dziecka choroby COVID-19;  

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;  

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;  

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

wystąpienia zakażenia koronawirusem;  

8)  zapewnia  organizację  pracy  Ośrodka,  która  uniemożliwi  stykanie  się  ze  sobą poszczególnych 

dzieci, uczniów, wychowanków lub grup dzieci;

9)  do  prowadzenia  zajęć  rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-wychowawczych,  wczesnego 

wspomagania  rozwoju  dziecka,  opiekuńczo-wychowawczych  i  konsultacji  wyznacza  sale 
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oraz nauczycieli i pomoce nauczycieli/wychowawców.

§ 5

1. Za  organizację  pracy,  realizację  niniejszych  zasad  przez  podległych  pracowników 

pedagogicznych  i  nadzór  pedagogiczny  odpowiadają  właściwi  wicedyrektorzy,  zgodnie 

z przydziałem wynikającym z zakresu obowiązków.

2. Za organizację pracy, realizację niniejszych zasad przez podległych pracowników i nadzór 

nad pracownikami obsługowymi odpowiada kierownik gospodarczy.

3. Za organizację pracy, realizację niniejszych zasad przez podległych pracowników i nadzór 

nad pracownikami kuchni odpowiada kierownik stołówki.

§ 6

1. Każdy pracownik Ośrodka zobowiązany jest:

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem 

i  wodą  oraz  odkażanie  środkiem  dezynfekującym,  zgodnie  z  instrukcją  zamieszczoną 

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

2) dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;  

3) zmierzyć temperaturę  po wejściu do Ośrodka – wzór oświadczenia o stanie zdrowia oraz zgody 

na mierzenie temperatury stanowi załącznik nr 1, który jest przechowywany w aktach osobowych 

pracownika; 

4) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;  

5)  informować  dyrektora  lub  inną  upoważnioną  osobę  o  wszelkich  objawach  chorobowych 

zaobserwowanych u dzieci;  

6) zachowywać dystans 2 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi (uczniami, wychowankami);  

7)  przestrzegać  procedury  postępowania  na  wypadek  podejrzenia  wystąpienia  zakażenia 

koronawirusem;  

8) stosować środki  ochrony indywidualnej,  w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie 

z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia;

9)  natychmiastowego  informowania  dyrektora  o  wszelkich  problemach,  nieprawidłowościach 

oraz sytuacjach mogących mieć wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i życie osób przebywających 

na terenie Ośrodka.

10)  wszyscy  pracownicy  Ośrodka  są  zobowiązani  do  współpracy  ze  sobą,  z  bezpośrednimi 
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przełożonymi oraz dyrektorem.

2. Pracownicy  administracji  (z  wyjątkiem  kierownika  gospodarczego)  i  obsługi  –  dozorca, 

kierowcy,  konserwator  oraz  personel  kuchenny,  nie  mogą  mieć  kontaktu  z  dziećmi 

(uczniami, wychowankami) oraz nauczycielami i osobami pracującymi z dziećmi (uczniami, 

wychowankami).   

3. Sprzątaczki, woźna i pomoce nauczyciela/wychowawcy w szczególności:  

1) myją z użyciem detergentów i/lub dezynfekują na bazie alkoholu podłogi i inne powierzchnie 

w ciągach komunikacyjnych;

2) odkurzają i dezynfekują parownicą KARCHER wykładziny dywanowe i meble tapicerowane;

3) myją z użyciem detergentów i/lub dezynfekują preparatem na bazie alkoholu: poręcze, włączniki 

światła, klamki, uchwyty, klawiatury, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają  

dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);

UWAGA!!!

W celu uniknięcia  niebezpieczeństwa wywołania zwarcia  instalacji  elektrycznej  lub porażenia 

prądem,  w  trakcie  dezynfekcji  włączników  światła  należy  zachować  szczególną  ostrożność. 

Preparat do dezynfekcji należy nanieść na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzeć włącznik 

światła.

4) myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, włączniki światła, 

uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

5)  wietrzą  pomieszczenia,  w  których  odbyła  się  dezynfekcja,  aby  nie  narażać  dzieci  ani  innych 

pracowników na wdychanie oparów;  

6) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  

7) po zakończeniu zajęć przez dane dziecko (ucznia, wychowanka) myją z użyciem detergentów 

pomoce i sprzęt z których dziecko, uczeń, wychowanek korzystało podczas zajęć;

8) w trakcie wietrzenia sal i biblioteki przez nauczycieli dezynfekują stanowiska pracy nauczycieli 

i dzieci (uczniów) w salach, w których prowadzone są zajęcia;

9)  wykonują  prace  porządkowe  i  sanitarne  w  rękawiczkach,  stosując  zasady  ich  nakładania 

i zdejmowania oraz utylizowania;  

10)  przy  czynnościach  pielęgnacyjnych  w  stosunku  do  dzieci,  uczniów,  wychowanków  używają 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
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11) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy;

12) wyznaczone pomoce nauczyciela/wychowawcy przejmują od rodziców (prawnych opiekunów, 

przewoźników)  i  przekazują  rodzicom  (prawnym  opiekunom,  przewoźnikom)  wychowanków 

korzystających z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

13)  dezynfekują  w  salach  wieszaki  i  półki,  w  których  przechowywana  jest  odzież  i  obuwie 

wychowanków uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

14)  pomagają  wychowankom  korzystającym  z  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  w  trakcie 

posiłku dostarczonego przez rodzica (prawnego opiekuna);

15) nie noszą biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, 

bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk;

16) nie korzystają z telefonów podczas zajęć;

17) wyznaczona osoba w dni robocze mierzy dzieciom, uczniom, wychowankom i pracownikom 

temperaturę przed wejściem na teren Ośrodka, a także codziennie zbiera od rodziców (prawnych 

opiekunów,  przewoźników)  oświadczenia  o  stanie  zdrowia  dziecka;  temperatura  jest  mierzona 

w dwóch miejscach na czole i za uchem – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2;

18) po umyciu detergentem pomieszczeń sanitarno-higieniczych wyznaczona osoba dezynfekuje 

je środkiem na bazie alkoholu za pomocą opryskiwacza z lancom;

19) prowadzą rejestry: 

 prac porządkowych, sanitarno-higienicznych oraz dezynfekcji – załącznik nr 3,

 rejestr mycia, dezynfekcji pomieszczeń sanitarno-higienicznych – załącznik nr 4.

4. Dozorca i portierzy w szczególności: 

1) utrzymują porządek i czystość na terenie wokół budynku Ośrodka; 

2) dezynfekują obszar wejścia głównego, kuchni, na plac zabaw (wyjście z holu na poziomie „0”), 

każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób; 

3)  nadzorują  stosowanie  przez  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  osoby  trzecie  wchodzące 

do Ośrodka obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 

4)  monitorują  stosowanie  się  rodziców  (prawnych  opiekunów)  do  zasad  przyprowadzania 

i odprowadzania dzieci, uczniów, wychowanków w strefie dla nich przeznaczonej: 

5)  utrzymują  w czystości  i  dezynfekują  na  koniec  każdego dnia  oraz  rano sprzęty  i  urządzenia 

na placu zabaw. 

6) kontrolują prawidłowość wchodzenia rodziców (prawnych opiekunów) do Ośrodka i dezynfekują 
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na bieżąco obszar wejścia i szafki dedykowane dzieciom korzystającym z wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

16) ze względu na godziny pracy portierzy, którzy rozpoczynają pracę od poniedziałku do piątku 

o godz. 6.00 lub 22.00, a w dni wolne od pracy o godz. 6.00 lub 14.00 lub 22.00 mają mierzoną 

temperaturę przez portiera, który kończy dyżur; temperatura jest mierzona  w dwóch miejscach 

na czole i za uchem– wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2;

17) dezynfekują preparatem na bazie alkoholu klucze do sal, klas, świetlic, pracowni, gabinetów;

18) prowadzą rejestr mycia i dezynfekcji placu zabaw i wejść do placówki oraz dezynfekcji kluczy – 

załącznik nr 5.

5. Nauczyciele w szczególności:   

1)  monitorują  warunki  do  prowadzenia  zajęć  –  liczba  dzieci  (uczniów,  wychowanków)  zgodna 

z  ustaleniami,  występowanie  objawów  chorobowych  u  dzieci  (uczniów,  wychowanków), 

dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp;  

2)  monitorują  przestrzeganie  przez  rodziców (prawnych opiekunów)  zakazu  przynoszenia  przez 

dziecko (ucznia, wychowanka) do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu; 

3) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza;  

4)  co  pół  godziny  wietrzą  salę,  w  której  odbywają  się  zajęcia  rewalidacyjne,  wczesnego 

wspomagania  rozwoju  dziecka,  konsultacje,  a  przynajmniej  raz  na  godzinę  w  trakcie  zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych;

5) nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III  z elementami 

zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowe  wietrzą  sale  w  trakcie  przerw  między  zajęciami 

(co  godzinę  lub  częściej),  a  także  prowadzą  zabawy  ruchowe  i  ćwiczenia  gimnastyczne 

przy otwartych oknach;  

6) przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych Ośrodka, 

w tym szatni i korytarzy; 

7)  dbają o to, by dzieci  nie skupiały się i  nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi  

w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw;  

8)  nie  organizują  aktywności  sprzyjających  bliskiemu  kontaktowi  między  dziećmi,  uczniami, 

wychowankami; 

9) wyznaczają dzieciom (uczniom, wychowankom) stałe miejsca przy stolikach;  
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10) w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi (uczniami, wychowankami) i  innymi 

pracownikami dystans 2 m;

12)  w  ramach  realizowanych  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  i  dydaktycznych  prowadzą 

z  dziećmi  zajęcia  na  temat  bezpiecznych  i  higienicznych  zachowań  jako  profilaktyki  zakażeń 

koronawirusem,  wyjaśniają  zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Ośrodku oraz przyczyny ich 

wprowadzenia;

13)  przy  czynnościach  pielęgnacyjnych  w  stosunku  do  dzieci,  uczniów,  wychowanków  używają 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

14) nie noszą biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, 

bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk;

15) nie korzystają z telefonów podczas zajęć;

16) w miarę możliwości informują dzieci, uczniów, wychowanków o konieczności stosowania tego 

rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości;

17)  informowanie  dzieci,  uczniów,  wychowanków,  w  sposób  dostosowany  do  ich  możliwości 

psychofizycznych,  a  także  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  ryzyku,  jakie  niesie  ze  sobą 

nieprzestrzeganie zasad higieny;

18)  zabezpieczają  przekazany  im płyn  do dezynfekcji  rąk  przed  samowolnym dostępem dzieci, 

uczniów, wychowanków;

19)  po  zakończeniu  zajęć  z  danym  dzieckiem  przekazują  pomocy  nauczyciela/wychowawcy 

lub wyznaczonej sprzątaczce do mycia lub dezynfekcji pomoce dydaktyczne i sprzęt do rehabilitacji, 

który był wykorzystywany w trakcie pracy z tym dzieckiem.

§ 7

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci, uczniów, wychowanków: 

1. Rodzic  (prawny  opiekun)  lub  przewoźnik  przyprowadza  i  odbiera  dziecko  w  godzinach 

zgodnych z przygotowanymi przez placówkę planami zajęć i konsultacji.

2. Dopuszcza  się,  aby  uczeń,  który  ukończył  13  lat,  którego rodzice  (prawni  opiekunowie) 

wyraził  zgodę  na  piśmie,  po  zakończeniu  zajęć  samodzielnie  opuścił  placówkę  i  wrócił 

do domu.

3. Dziecko  (uczeń,  wychowanek)  jest  przyprowadzane  i  odbierane  z  Ośrodka  przez  jedną 

osobę. 

4. W dniu rozpoczęcia zajęć rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne 
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oświadczenia – załącznik nr 6 i 7.

5. Oświadczenie  o stanie  zdrowia  dziecka  przynosi  codziennie  i  przekazuje  je  wyznaczonej 

osobie – załącznik nr 8 i 9.

6. Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  5,  podpisane  przez  rodziców  (prawnych 

opiekunów),  przynoszą  również  uczniowie,  którzy  samodzielnie  przychodzą  do  Ośrodka 

i przekazują je dyrektorowi.

7. Oświadczenia, o których mowa § 7 ust. 4 i  5 przechowuje się w odrębnej dokumentacji 

placówki.

8. Proces  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  (uczniów,  wychowanków)  jest  nadzorowany 

przez wyznaczonego pracownika. 

9. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców (prawnych opiekunów) 

z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego 

pracownika  placówki,  z  zachowaniem  odstępu  co  najmniej  2  m  od  innego  rodzica 

z dzieckiem. 

10. Rodzic/opiekun  dziecka  ma  obowiązek  noszenia  maseczki  ochronnej  oraz  rękawiczek 

jednorazowych przez cały czas pobytu w placówce. 

11. W maseczce przychodzi do Ośrodka również dziecko, które ukończyło 4 lata, chyba że ma 

przeciwwskazania zdrowotne lub psychofizyczne.

12. Po wejściu do przedsionka placówki rodzic zdejmuje i  zabiera ze sobą maseczkę dziecka 

(jednorazową może wyrzucić w wyznaczonym miejscu) oraz dezynfekuje swoje ręce. 

13. Przy  wejściu  wyznaczony  pracownik  mierzy  dziecku  temperaturę  termometrem 

bezdotykowym.  Temperaturę jest mierzona w dwóch miejscach na czole i za uchem;

14. Rodzic (prawny opiekun) wchodzi z dzieckiem do placówki wyłącznie do strefy dostępnej 

dla rodziców. 

15. Rodzic (prawny opiekun) dziecka, które korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka  rozbiera je  z  odzieży  wierzchniej,  zmienia  mu obuwie,  i  zostawia  je  w szafkach 

dedykowanych  dla  uczestników  tych  zajęć  w  strefie  dostępnej  dla  rodziców  (prawnych 

opiekunów). Dziecko przed zajęciami, pod opieką nauczyciela myje ręce i idzie na zajęcia.

16. Pozostali  uczniowie  i  wychowankowie  pod  opieką  nauczyciela  lub  pomocy 

nauczyciela/wychowawcy  idą  do  szatni  lub  wyznaczonego  miejsca  do  przechowywania 

odzieży wierzchniej i obuwia. Uczeń, wychowanek przed zajęciami, pod opieką nauczyciela 

pomocy  nauczyciela/wychowawcy  przechodzi  do  toalety  i  po  umyciu  rąk,  zostaje 
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zaprowadzony do wyznaczonej sali i pozostaje pod opiekę nauczyciela. 

17. Rodzic (prawny opiekun) pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie, a następnie opuszcza 

placówkę. 

18. W  przypadku  zaobserwowania  przez  pracownika  odbierającego  dziecko  od  rodziców 

(prawnych  opiekunów),  niepokojących  objawów  chorobowych  u  dziecka,  pracownik 

nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom (prawnym opiekunom) i informuje dyrektora 

lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji. 

19. Dyrektor  lub  wicedyrektor  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicem  (prawnym  opiekunem), 

sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka 

do Ośrodka na zajęcia. 

20. W  przypadku  pozostawienia  dziecka  w  Ośrodku  i  wystąpienia  u  niego  objawów 

chorobowych,  rodzic  (prawny  opiekun)  jest  telefonicznie  informowany  o  konieczności 

niezwłocznego  odebrania  dziecka  i  kontaktu   z  lekarzem,  a  następnie  o  konieczności 

przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.  

21. Rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko po zajęciach stosując się do takich samych zasad 

sanitarnych jak przy przyprowadzaniu dziecka do Ośrodka.  

22. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela/wychowawcy  przyprowadza dziecko i przekazuje osobie 

odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie. 

§ 8

1.  Z  uwagi  na  wysoki  koszt  przygotowania  posiłków,  obiady  w  placówce  będą  przygotowane 

w  sytuacji,  gdy  zbierze  się  grupa  10  rodziców  (prawnych  opiekunów)  zainteresowanych 

spożywaniem przez ich dzieci obiadów w placówce.

2.  Z  uwagi  na  stan  epidemii  w  placówce  do  odwołania  nie  przygotowuje  obiadów  (posiłków) 

zalecanych przez lekarzy (tzw. diet).

3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

4. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo:  

a) przed rozpoczęciem pracy,  

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, 

upieczona, usmażona,  
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c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h) po jedzeniu i piciu;  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

4)  odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz,  zakładają rękawiczki  oraz maseczki 

ochronne;  

5)  wyrzucają  rękawiczki/myją  rękawiczki  i  wyrzucają  wszelkie  opakowania,  w  których  zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;  

6)  jeśli  rozpakowanie  produktu  w  danym  momencie  nie  jest  możliwe  lub  musi  on  pozostać 

w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  

7)  przygotowując  posiłki  zachowują  od  siebie  bezpieczny  dystans,  zgodny  z  obowiązującymi 

przepisami;  

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

przez dyrektora placówki;  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego 

służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  

5.  Posiłki  dla  dzieci  odbierane  są  z  kuchni  tak,  aby  pracownicy  kuchenni  nie  mieli  kontaktu 

z bezpośrednimi opiekunami uczniów, wychowanków. 

6. Uczniowie i  wychowankowie posiłki  przygotowywane przez placówkę spożywają na stołówce 

z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie 2 m.

7. Po spożyciu przez uczniów, wychowanków posiłku wyznaczony pracownik kuchni dezynfekuje 

powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska itd.),  przy których spożywane były 

posiłki.   

8.  Posiłki  uczniom,  wychowankom  podają,  zakładając  rękawiczki,  pomoce 

nauczyciela/wychowawcy.

9.  Pracownicy  kuchni  korzystają  z  wyznaczonego  wejścia,  z  którego  mogą  korzystać  wyłącznie 

pracownicy kuchni i dostawcy artykułów spożywczych.

10.  Temperaturę  pracownikom  kuchni  mierzy  starszy  kucharz;  temperatura  jest  mierzona 

w dwóch miejscach na czole i za uchem – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2.
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  § 9

1. Ośrodek nie organizuje wyjść poza teren placówki.

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych  dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole 

podstawowej  pod  opieką  nauczycieli  mogą korzystać  z  Ośrodkowego placu  zabaw,  przy 

czym  mogą  korzystać  jedynie  ze  sprzętów  dopuszczonych  do  użytku  przez  dyrektora. 

Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone.  

3. Do szatni grupy uczniów klas I-III wchodzą rotacyjnie. 

4. Każda grupa przebywa na wydzielonym i oznakowanym terenie do zabawy. 

5. Na plac zabaw uczniowie wychodzą wyjściem znajdującym się na holu na poziomie „0”.

6. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie 

każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez dozorcę lub portiera.  

7. Plac  zabaw  jest  zamknięty  dla  rodziców,  prawnych  opiekunów,  osób  upoważnionych 

do odbioru dzieci i innych osób postronnych.   

8. Po codziennym zdezynfekowaniu sal,  w których prowadzone były zajęcia nie zamyka się 

na klucz. 

9. Wymienione w § 6 ust. 3 pkt 19, ust. 4 pkt 18, rejestry zbiera, akceptuje własnoręcznym 

podpisem i przechowuje kierownik gospodarczy.

§ 10

1. Rodzice  (prawni  opiekunowie),  którzy  zadeklarowali  udział  swoich  dzieci  w  zajęciach 

organizowanych  przez  Ośrodek,  w  pierwszym  dniu  wypełniają  oświadczenie  według 

załącznika nr 1.

2. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka, które składane jest 

codziennie, stanowi załącznik nr 2. 

3. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  o  chęci  udziału  dzieci  w  zajęciach  organizowanych  przez 

Ośrodek obowiązani są powiadomić dyrektora przynajmniej dwa dni wcześniej. 

4. W przypadku zwiększenia ilości dzieci, uczniów, wychowanków zainteresowanych udziałem 

w zajęciach organizowanych przez Ośrodek dopuszcza się zmianę organizacji danych zajęć.

5. Dzieci (uczniowie, wychowankowie) na zajęcia przynoszą własne przybory szkolne, zeszyty, 

podręczniki, ćwiczeniówki, które każdorazowo, po zakończeniu zajęć zabierają do domu.

6. Dzieci (uczniowie, wychowankowie) nie mogą przynosić do Ośrodka własnych zabawek.
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7. Jeżeli  dziecko  (uczeń,  wychowanek)  zasłania  usta  to  rodzice  (prawni  opiekunowie) 

zapewniają mu odpowiednią ilość maseczek.

§ 11

Sytuacje,  których  nie  regulują  niniejsze  zasady  rozstrzyga  dyrektor,  a  pod  jego  nieobecność 

wicedyrektor.
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Załącznik nr 1

Imię i nazwisko:..........................................

…................................................................

Stanowisko: …...........................................

Oświadczenie pracownika

Oświadczam, że :

 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem 
SARS  COV-2   oraz  nikt  z  członków  najbliższej  rodziny,  otoczenia  nie  przebywa 
na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby COViD-19;

 nie  przejawiam  żadnych  oznak  chorobowych  (podwyższona  temperatura,  kaszel,  katar, 
duszność);

 wyrażam zgodę na codzienne mierzenie temperatury przed podjęciem przeze mnie pracy 
przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika.

Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  w  sytuacji  
zdrowotnej odnośnie wirusa SARS CoV-2  moim i moim najbliższym otoczeniu,  zanim stawię się 
do pracy.

……………………                                               ……………….............................…………….
        data                                                                           czytelny podpis pracownika
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 28/34,  

reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez  
Państwa zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i  celu określonym w 
treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem  
Danych Osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

ξ

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ξ

osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,

ξ

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ξ

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

ξ

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ξ

przetwarzanie  danych  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich 
ograniczenia,

ξ

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia  
roszczeń,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ξ

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

zaistnieją  przyczyny  związane  z  Państwa  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ξ

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której  
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych  
jest dobrowolne. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Załącznik nr 2 

Piotrków Trybunalski, dnia …………………………

                                                           Pani/Pan …................................

                                                                               …...............................................
                                                                                      stanowisko służbowe

Na podstawie art. 2091 §1 pkt 2 lit A Kodeksu Pracy, wyznaczam Panią jako osobę do mierzenia 

temperatury termometrem bezdotykowym:

 dzieciom/uczniom,/wychowankom i odbierania pisemnych oświadczeń od rodziców 

(prawnych opiekunów) dzieci lub pełnoletnich uczniów uczestniczących w zajęciach 

organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie 

Trybunalskim*;

 pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim*.

* Właściwe podkreślić

                                                                 



Załącznik nr 3

REJESTR
PRAC PORZĄDKOWYCH I SANITARNO-HIGIENICZNYCH ORAZ DEZYNFEKCJI

POMIESZCZENIE ……....…………………………………………
 

Prace przykładowe-rodzaj czynności: Wietrzenie: raz na godzinę, w czasie przerwy,  w razie potrzeby
Dezynfekcja powierzchni często-stykowych, mycie:

1. Biurek, stolików/ławek, blatów, parapetów, materacy,  krzeseł.
2. Poręczy, okien, ścian, tablic, szafek, półek, drzwi i framug , klamek , pojemników na śmieci. 
2. Klawiatur, myszek, monitorów, jednostek centralnych.
2. Włączników świateł.
5. Sprzętu do rehabilitacji, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych.

Mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych/np. lamperia  i poziomych np.  podłogi. 

UWAGA!!!
W celu  uniknięcia  niebezpieczeństwa wywołania zwarcia  instalacji  elektrycznej  lub  porażenia prądem, w trakcie dezynfekcji 
włączników światła należy zachować szczególną ostrożność. Preparat do dezynfekcji należy nanieść na ściereczkę, a następnie 
delikatnie przetrzeć włącznik światła.

Data Godzina 
wykonania

Rodzaj czynności Podpis osoby wykonującej

Podpis kierownika gospodarczego……………………………………………………………….



Załącznik nr 4

REJESTR MYCIA, DEZYNFEKCJI ŁAZIENKI I TOALETY ……………………………
 Prace przykładowe- dezynfekcja powierzchni często stykowych, mycie:

1. Drzwi, ściany, luster, okna , pojemników na mydło, ręczniki i papier. 
2. Armatury łazienkowej i sanitarnej.
3. Włączników świateł.
4. Klamek drzwi /wewnątrz i na zewnątrz/ 
5. Uzupełnienie ręczników, mydła  i papieru toaletowego. 
UWAGA!!!

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa wywołania zwarcia instalacji  elektrycznej lub porażenia prądem, w trakcie  

dezynfekcji  włączników  światła  należy  zachować  szczególną  ostrożność.  Preparat  do  dezynfekcji  należy  nanieść 

na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzeć włącznik światła.

Data Godzina 
wykonania

Rodzaj czynności Podpis osoby wykonującej

Podpis kierownika gospodarczego……………………………………………………………….



Załącznik nr 5

REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI 
WEJŚĆ DO OŚRODKA, PLACU ZABAW I KLUCZY

Prace przykładowe - dezynfekcja powierzchni często-stykowych, mycie:
drzwi, ścian, ławek, wieszaków, włączników świateł, klamek drzwi, huśtawek. 

UWAGA!!!

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa wywołania zwarcia instalacji  elektrycznej lub porażenia prądem, w trakcie  

dezynfekcji  włączników  światła  należy  zachować  szczególną  ostrożność.  Preparat  do  dezynfekcji  należy  nanieść 

na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzeć włącznik światła.

Data Godzina 
wykonania

Rodzaj czynności Podpis osoby 
wykonującej

Podpis kierownika gospodarczego……………………………………………………………….



Załącznik nr 6

Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), których dziecko korzysta z zajęć organizowanych 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim 

w czasie obowiązującej epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 

Oświadczam, że moja córka / mój syn 

…………………………………………………..............….
w ciągu  ostatnich 14 dni  nie  miał  bliskiego  kontaktu z  osobą  zakażoną  wirusem SARS CoV-2 oraz  nikt 
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 
choroby COViD-19. 
Stan  zdrowia  dziecka  jest  dobry;  syn/córka  nie  przejawia  żadnych  oznak  chorobowych 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność).

………………………………..………………..
data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach: rewalidacyjnych / rewalidacyjno-wychowawczych / 
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  /  konsultacjach  /  opiekuńczo-wychowawczych  z  elementami 

dydaktyki  /  w  bibliotece
*

.  Jednocześnie  oświadczam,  iż  jestem  świadom/świadoma  pełnej 
odpowiedzialności  za  dobrowolne  posłanie  dziecka  na  zajęcia  do  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w aktualnej sytuacji epidemicznej. 
* 

Właściwe podkreślić
………………………………..………………..

data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązujących  w  placówce  wytycznych  związanych  z  reżimem 
sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  w  sytuacji  zdrowotnej  
odnośnie wirusa SARS CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu. 

………………………………..………………..
data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego 

dziecka…………………………………………………………  podczas  przyjmowania  na  zajęcia  do  Specjalnego  Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

………………………………..………………..
data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
13. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 28/34,  

reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

14. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

15. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez  
Państwa zgody.

16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

d. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

e. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

f. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i  celu określonym w 
treści zgody. 

17. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
c. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem  
Danych Osobowych. 

18. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

19. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

g. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

h. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

i. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

ξ

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ξ

osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,

ξ

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ξ

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

j. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

ξ

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ξ

przetwarzanie  danych  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich 
ograniczenia,

ξ

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia  
roszczeń,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

k. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ξ

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

l. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

zaistnieją  przyczyny  związane  z  Państwa  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ξ

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której  
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

20. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

21. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych  
jest dobrowolne. 

23. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

24. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:marcin.tynda@efigo.pl


Załącznik nr 7

Oświadczenia pełnoletniego ucznia korzystającego z zajęć organizowanych 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim 

w czasie obowiązującej epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 

Oświadczam, że ja (imię i nazwisko):  …………………………………………………..............….
w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz nikt  
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 
choroby COViD-19. 
Stan mojego zdrowia jest dobry; nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, 
kaszel, katar, duszność).

………………………………..………………..
data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia

Wyrażam  zgodę  na  udział  w  zajęciach:  rewalidacyjnych  /  konsultacjach  /  w  bibliotece
*

.  Jednocześnie 
oświadczam,  iż  jestem świadom/świadoma  pełnej  odpowiedzialności  za  dobrowolny  udział  w  zajęciach 
organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w aktualnej 
sytuacji epidemicznej. 
* 

Właściwe podkreślić
………………………………..………………..

data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązujących  w  placówce  wytycznych  związanych  z  reżimem 
sanitarnym  oraz  natychmiastowego  powrotu  do  domu  w  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  oznak 
chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  w  sytuacji  zdrowotnej  
odnośnie wirusa SARS CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu. 

………………………………..………………..
data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia

Wyrażam  zgodę  na  codzienny  pomiar  temperatury  podczas  przyjmowania  na  zajęcia  do  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

………………………………..………………..
data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
25. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 28/34,  

reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

26. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

27. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez  
Państwa zgody.

28. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

g. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

h. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

i. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i  celu określonym w 
treści zgody. 

29. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
e. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

f. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem  
Danych Osobowych. 

30. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

31. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

m. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

n. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

o. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

ξ

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ξ

osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,

ξ

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ξ

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

p. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

ξ

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ξ

przetwarzanie  danych  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich 
ograniczenia,

ξ

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia  
roszczeń,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

q. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ξ

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

r. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

zaistnieją  przyczyny  związane  z  Państwa  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ξ

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której  
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

32. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

33. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

34. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych  
jest dobrowolne. 

35. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

36. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:marcin.tynda@efigo.pl


Załącznik nr 8

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), których dziecko korzysta z zajęć organizowanych 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim 

w czasie obowiązującej epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 

Oświadczam, że moja córka / mój syn 

…………………………………………………..............….
w ciągu  ostatnich 14 dni  nie  miał  bliskiego  kontaktu z  osobą  zakażoną  wirusem SARS CoV-2 oraz  nikt 
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 
choroby COViD-19. 
Stan  zdrowia  dziecka  jest  dobry;  syn/córka  nie  przejawia  żadnych  oznak  chorobowych 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność).

………………………………..………………..
data i czytelny podpis rodziców



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
37. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 28/34,  

reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

38. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

39. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez  
Państwa zgody.

40. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

j. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

k. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

l. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i  celu określonym w 
treści zgody. 

41. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
g. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

h. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem  
Danych Osobowych. 

42. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

43. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

s. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

t. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

u. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

ξ

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ξ

osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,

ξ

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ξ

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

v. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

ξ

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ξ

przetwarzanie  danych  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich 
ograniczenia,

ξ

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia  
roszczeń,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

w. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ξ

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

x. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

zaistnieją  przyczyny  związane  z  Państwa  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ξ

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której  
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

44. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

45. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

46. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych  
jest dobrowolne. 

47. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

48. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:marcin.tynda@efigo.pl


Załącznik nr 9

Oświadczenia pełnoletniego ucznia korzystającego z zajęć organizowanych 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim 

w czasie obowiązującej epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 

Oświadczam, że ja (imię i nazwisko): …………………………………………………..............….
w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz nikt  
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 
choroby COViD-19. 
Stan mojego zdrowia jest dobry; nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, 
kaszel, katar, duszność).

………………………………..………………..
data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
49. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 28/34,  

reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

50. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

51. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez  
Państwa zgody.

52. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

m. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

n. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

o. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i  celu określonym w 
treści zgody. 

53. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
i. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

j. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem  
Danych Osobowych. 

54. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów określonych w pkt 4,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

55. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

y. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

z. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

aa. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

ξ

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ξ

osoba, której  dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,

ξ

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ξ

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

bb. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

ξ

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ξ

przetwarzanie  danych  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich 
ograniczenia,

ξ

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia  
roszczeń,

ξ

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

cc. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ξ

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

dd. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

ξ

zaistnieją  przyczyny  związane  z  Państwa  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ξ

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której  
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

56. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

57. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia  
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

58. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych  
jest dobrowolne. 

59. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

60. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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