
Procedury bezpieczeństwa i zasad higieny 

w MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY   

al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

w warunkach epidemii COVID-19 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w MDK i ochrony przed rozprzestrzenianiem  

się COVID-19 w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie obowiązują 

specjalne procedury bezpieczeństwa. 

 

2. Procedury zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS  

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. 

 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkich pracowników MDK al. 29 Listopada 102 w 

Krakowie, uczestników zajęć oraz rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci 

uczęszczających do placówki w okresie epidemii COVID-19. 

 

4. Wszyscy nauczyciele i pracownicy placówki  zostali przeszkoleni i zapoznani  

z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 

5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

 procedurach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć - Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102  w Krakowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19; 

 placówce oświatowej bądź MDK - należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom 

Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie  

 dyrektorze - należy przez to rozumieć  dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 

al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

 wytyczne – należy przez to rozumieć wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W  PLACÓWCE W OKRESIE 

PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO. 

1. Placówka w okresie epidemii jest czynna w godzinach od 8.00-20.00 

2. Zajęcia przebiegać będą zgodnie z harmonogramem załączonym na stronie  

www: mdkna102.krakow.pl 

3. Możliwe są zmiany  harmonogramu zajęć:    związane z ilością uczestników na zajęciach, 

które zapewnią im bezpieczeństwo przebywania w określonych pomieszczeniach,  zgodnie 

z przyjętymi procedurami. 

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  pomoce dydaktyczne, przybory sportowe (piłki,  

skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić i dezynfekować. 

5. Z sal należy usunąć  lub odizolować przedmioty i sprzęty  których nie można skutecznie 

dezynfekować lub wyprać. 



6. Należy wietrzyć sale przed i po zajęciach w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do noszenia maseczek podczas pobytu w miejscach 

wspólnych ( korytarze, szatnia, toaleta) 

8. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do przestrzegania obostrzeń regulaminowych  

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceń higienicznych podczas 

prowadzonych zajęć.  

9. Nauczyciele na bieżąco edukują podopiecznych na temat zagrożeń epidemiologicznych 

przypominając o skuteczności  stosowania dostępnych środków bezpieczeństwa:  

 szczepień ochronnych; 

 konieczności  mycia  rąk wodą z mydłem;  

 zachowania  dystansu. 

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu przez dzieci różnych niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

11. Podręczniki i przybory oraz niezbędny sprzęty do zajęć mogą być przynoszone, ale służą 

tylko właścicielowi (nie można ich pożyczać) i należy je zabrać ze sobą do domu.    

 

 

III. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu do budynku należy skorzystać  z płynu dezynfekującego do rąk lub umyć 

ręce. 

2. Nauczyciele i pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz 

dopilnować, aby robiły to dzieci,  szczególnie po przyjściu do placówki, po skorzystaniu 

z toalety. 

3. Personel MDK zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą 

wynoszący min. 1,5 metra. 

4. Zaleca się aby personel pedagogiczny i pozostali pracownicy stosowali indywidualne 

środki ochrony osobistej. 

5. W widocznych miejscach (na tablicach ogłoszeń, przy dozownikach z płynem  

do dezynfekcji rąk, w sanitariatach) umieszczone zostały instrukcje dotyczące zasad 

bezpieczeństwa oraz prawidłowego mycia rąk .    

6. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia pomieszczeń  

i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie 

przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu oraz w przypadku sprzętu  

w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym.  

8. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet. 

9. Przy wejściu do budynków, w sekretariacie i pokoju nauczycielskim znajdują się 

numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

służb medycznych. 

10. Na korytarzach w obu budynkach znajdują się oznaczone pojemniki, do których należy wrzucać 

zużyte maseczki. 



IV. PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA  ORAZ 

OCENY STANU ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS 

POBYTU W PLACÓWCE 

 

1. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do składania oświadczenia o zapoznania się z 

procedurami obowiązującymi od 1 września 2021 r. na terenie Młodzieżowego Domu 

Kultury i co za tym idzie przestrzegania tych procedur (Załącznik).  

2. Na zajęcia  do MDK mogą być przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez 

objawów chorobowych: kaszel, katar oraz innych objawów mogących wskazywać  

na chorobę zakaźną lub przeziębienie. 

3. Dzieci  mogą być przyprowadzane wyłącznie przez jednego zdrowego 

rodzica/opiekuna.  

4. Uczestnicy zajęć mogą pojawić się w  placówce nie wcześniej niż na 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

5. Szatnie w obu budynkach są nieczynne. 

6. Dzieci przychodzące na zajęcia są odbierane przez nauczyciela z boiska i tam też  

są odprowadzane po ich zakończeniu. 

7. W przypadku zajęć sportowych i tanecznych uczestnicy zajęć przebierają się pod 

nadzorem nauczyciela.  

8. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się,  rodzice są zobowiązani  

do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania 

w kontakcie z MDK. 

9. Dziecku przejawiającemu  objawy choroby zostanie dokonany pomiar temperatury.  

W przypadku temperatury powyżej 38℃  zostanie ono odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatorium), znajdującym się w budynku nr 102.  

10. Obowiązkiem rodziców będzie niezwłoczne odebranie uczestnika z placówki. Wejście 

główne budynek 102.   

11. Kontakty z MDK w sprawach dydaktycznych lub zdrowotnych powinny być 

ograniczone do rozmów przez domofon, telefon, wysyłania wiadomości mailowych  

na adres: 102mdkkrakow@gmail.com lub wrzucania korespondencji do skrzynki 

umieszczonej w holu budynku 100. 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują  od dnia 01.09 2021 r. do czasu ich odwołania. 

 

W sytuacjach nieujętych w Procedurze ostateczną decyzję podejmie dyrektor MDK, 

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i względy organizacyjne  

w placówce. 
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Załącznik do Procedury bezpieczeństwa i zasad higieny w MDK  

 al. 29 Listopada 102 w Krakowie w warunkach epidemii COVID-19 

 

Oświadczenie deklarującego udział w zajęciach MDK al. 29 listopada 102 w  Krakowie 

 Rok szkolny 2021/22 

 (składane osobno u każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem) 

 
 Imię i nazwisko uczestnika 

…………………………………………………………………………………………… 

  
 
 

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

        Szanowni Państwo, 
        Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 

w Krakowie  i są one        podawane w celach wynikających z rekrutacji  i udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK. 
Informujemy, że:  

1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo 
do ich: usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie 
będą przechowywane przez co najmniej 1 rok, po czym zostaną zniszczone lub zostaną przekazane do Archiwum 
Narodowego w Krakowie. 

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
4. Konsekwencją niepodania danych jest nieprzyjęcie dziecka na zajęcia w placówce. 
5. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania 

Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek adres pocztowy - ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres 

mail: inspektor2@mjo.krakow.pl       

            
 
       …………………………………………………………………….                                                                                  ……………………………………………………………………                                                                                                                                                                          
           Miejscowość, data                                                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                      kandydata/kandydata pełnole 

Treść oświadczenia   Czytelny podpis deklarującego  
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  (niepotrzebne skreślić) na samodzielny 
powrót mojego dziecka do domu po każdorazowym zakończeniu zajęć w 
MDK (dotyczy uczestnika niepełnoletniego).  
 

  

Osoby uprawnione do odbioru mojego syna/córki po zajęciach:  

  
 ……………………………………………………..…. - …………………………………..  
Imię i nazwisko                                             stopień pokrewieństwa  
 
 
……………………………………………………..…. - …………………………………..  
Imię i nazwisko                                             stopień pokrewieństwa 
 
  
……………………………………………………..…. - …………………………………..  
Imię i nazwisko                                             stopień pokrewieństwa  

 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą bezpieczeństwa i zasad 
higieny w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie 
w warunkach epidemii COVID-19 i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 
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