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 Plan pracy szkoły od 9 listopada 2020r. 
 

Zarządzenie nr 9/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

z dnia 9.11.2020 roku 

w sprawie nauki zdalnej od 9 listopada 2020r. 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 493) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Nauka zdalna w klasach 4 – 8 zostaje przedłużona do 29.11.2020r. i przebiega według 

wcześniej wprowadzonych zasad. 

§ 2. 

Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020r. na nauczanie zdalne przechodzą także klasy 1-3. 

§ 3. 

 Biblioteka pracuje wg planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Szkoła zapewni opiekę świetlicą tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do 

klas I–III pracowników Sanepidu po przedstawieniu oświadczenia dyrektorowi szkoły. 

 

§ 5. 

W celu zapisania dziecka na świetlicę, należy wypełnić i złożyć wniosek, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 6. 

Rodzice uczniów, którzy objęci są zajęciami z zakresu PPP, mają prawo wnioskować o 

realizację tych zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły. W tym celu należy wypełnić i 

złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 

Nauczyciele, którzy nie muszą pracować w szkole w określonych dniach zostaną 

oddelegowani do pracy zdalnej w domu. 

§ 8. 

Dokumentowanie procesu nauczania odbywa się w dzienniku elektronicznym Librus. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Danuta Pazikowska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

 

Załączniki: 

1. Plan pracy biblioteki   

2. Oświadczenie rodzica w sprawie opieki świetlicowej  

3. Oświadczenie rodzica dotyczące zajęć  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

z dnia 9.11.2020 roku 

w sprawie nauki zdalnej od 9 listopada 2020r 

 

 

 

BIBLIOTEKA 

DZIEŃ TYGODNIA  GODZINY PRACY 

PONIEDZIAŁEK 9.00- 15.00 

WTOREK 9.00- 15.00 

ŚRODA 9.00- 15.00 

CZWARTEK 9.00- 15.00 

PIĄTEK 9.00- 15.00 
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Symbol: Ś-OF System ochrony danych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Markach 

Strona 1 z 1 
Wersja: XI/2020 

 

SZKOŁA 
ZGODNA Z RODO 

       Marki, dn. ..… listopada 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA KLASY I-III  

DOT. OBJĘCIA OPIEKĄ ŚWIETLICOWĄ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 

Deklaruję chęć objęcia opieką świetlicową w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mojego dziecka:  
 

…………………………………………………………………………………………………., ucznia klasy …………………………………., 

(imię i nazwisko dziecka)  

ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki w domu w związku z  zatrudnieniem w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą lub realizowaniem przeze mnie zadań publicznych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 
………………..……………….……………. 

       podpis rodzica/opiekuna 

 
 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców w związku z objęciem ucznia  

opieką świetlicową w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu i związanych z realizacją opieki w trakcie pandemii koronawirusa jest 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach z siedzibą ul. Okólna 14,  

05-270 Marki, zwana dalej Administratorem. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod.marki@edukompetencje.pl. 

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych w zakresie informacji dotyczących zatrudnienia  

i możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.1760). 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa i zapewnienie opieki uczniom Szkoły. 

4. Administrator może udostępniać dane osobowe dziecka (i jego rodziców/opiekunów) innym podmiotom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi 

prowadzącemu). 

5. Powyższe dane dotyczące objęcia ucznia opieką świetlicową będą przechowywane do czasu obowiązywania takiego kryterium 

w związku z COVID-19 w przepisach prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia opieki świetlicowej uczniom Szkoły. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu, prawo do ich sprostowania i ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

8. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH  

Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO  

W MARKACH 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

❑ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................................  

w zajęciach …………………………………………. na terenie szkoły; 

❑ zapoznałam/em zapoznałam/em się z treścią regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa 

działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach  

w czasie pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) oraz z dokumentem zawierającym 

procedury dotyczące organizacji zajęć wynikających z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w czasie pandemii 

❑ zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad 

związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim przyprowadzenia na zajęcia 

dziecka zdrowego (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz odebrania 

dziecka ze szkoły w ciągu jednej godziny w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w szkole; 

❑ zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie koronawirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu; 

❑ przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby lub 

podwyższonej temperatury ciała u mojego dziecka, dziecko nie zostanie przyjęte do 

szkoły w danym dniu i będzie mogło być ponownie do niej przyjęte po ustaniu 

wszelkich objawów chorobowych; 

❑ zobowiązuję się do zapewnienia dziecku środków ochrony osobistej. 

 

Marki, dn. …........................                                       …..................................................... 

                                                                                                     Podpis Rodzica 
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