
Załącznik nr 5 
do Zarządzenia nr 15/2021 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 
PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW 

w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV – 2 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

 
1. Wychowawca klasy zobowiązany jest przygotować listę zwaną „Szybka ścieżka komunikacji 

z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oddziału w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem 

SARS-CoV – 2”, zawierającą numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych każdego ucznia oddziału, 

umożliwiających szybki kontakt w razie zagrożenia występującego w szkole – wzór listy poniżej.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do podania dwóch numerów telefonu do kontaktu 

w sprawie dziecka w sytuacjach zagrożenia występującego w szkole. 

3. Przygotowane listy, wychowawcy zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły, gdzie przechowywane 

są w formie osobnego dokumentu w teczce „Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu”.  

4. Jeżeli zaistnieje potrzeba szybkiego kontaktu z rodzicami, w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażeniem wirusem SARS-CoV – 2 dziecka, pracownik sekretariatu wykonuje bezpośrednie połączenie 

telefoniczne do rodzica/opiekuna prawnego. Jeżeli ten nie odpowiada, kontaktuje się z kolejnym wskazanym 

numerem telefonu drugiego rodzica/opiekuna prawnego.  

5. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, przekazane odpowiednim służbom 

sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Szkoły. 

6. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław, telefon kontaktowy: 16 621 22 31 lub e-mail: 

sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl 

7. Kontakt do inspektora ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 

w Jarosławiu: ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl  

8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją wyżej wskazanych 

celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób 

zautomatyzowany.  
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Szybka ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oddziału 

w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV – 2 

Symbol oddziału………..  imię i nazwisko wychowawcy …………………………….. 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

1 nr telefonu 2 nr telefonu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

         ….……………………………………………. 
          Podpis wychowawcy klasy 


