PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 3 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 493 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
5. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z
02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r. poz. 1356)
7. Ogólne wytyczne GIS, MZ MEN dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół i placówek
ZAKRES I CEL WPROWADZONEJ PROCEDURY
Procedury dotyczą zasad sprawowania opieki nad dziećmi na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Procedury mają na celu usprawnienie organizacji zajęć opiekuńczych, zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie
rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i
zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego
podejrzenia.
Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia dlatego rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązani są wypełnić odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 1 – oświadczenie
rodzica).
ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W SZKOLE/ ZASADY OGÓLNE:

1.

2.

3.
4.

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole
odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w
Krakowie zwany dalej Dyrektorem.
W związku ze wznowieniem działalności Szkoły stosuje się wytyczne ministra
właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00.
Na tablicy ogłoszeń przy wejściu oraz w sekretariacie szkoły znajdują się numery
telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb

medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Szkoły.
5. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
7. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego.
8. Dzieci przebywają w miarę możliwości w wyznaczonych, stałych salach.
9. Na terenie szkolnego placu zabaw dzieci korzystają z wybranych urządzeń rekreacyjnych,
które w łatwy sposób można dezynfekować. Urządzenia, których dezynfekcja jest utrudniona
lub niemożliwa mogą zostać wyłączone z użytku przez Dyrektora Szkoły.
10. Szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy.
11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku zaobserwowania
niepokojących objawów chorobowych.
12. W szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie (izolatka) na wypadek zachorowania
dziecka.
13. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych zostaje ono
odizolowane od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych
opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mogą wchodzić do
wyłącznie do drzwi z domofonem z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w
odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m , przy czym rodzic lub opiekun muszą
bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa , rękawiczki lub
dezynfekcja rąk). W przypadku klasy pierwszej w miesiącu wrześniu rodzic/opiekun może
wejść do szatni oraz części wspólnej (korytarz na parterze) w celu przekazania i odebrania
dziecka ze szkoły.
15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych rodziców i dzieci
wynoszący minimum 1,5 metra.
16. Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
17. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni obiektu
wynoszący min. 1,5m.
18. Pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przyłbice.
19. Wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu
sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.
20. Pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem
certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami
producenta.
21. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.

22. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed
rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
23. 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.
24. Upowszechnia się wśród pracowników, dzieci i rodziców wiedzę z zakresu zakażenia
koronawirusem (np. poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń w tym zakresie,
przygotowanie plakatów informacyjnych, rozsyłanie e-maili itp.)
25. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kurator Oświaty,
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2 każdego
dziecka lub pracownika szkoły.
STOŁÓWKA SZKOLNA
1.

Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia) obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego przestrzega się
zalecenia sanitarne. odległość stanowisk pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe należy
zapewnić środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.

2.

Obiady są wydawane poszczególnym klasom na terenie stołówki szkolnej z zapewnieniem
prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

3.

W celu ograniczenia ilości dzieci przebywających na jadalni wprowadza się ścisły harmonogram
spożywania obiadów oraz wyznacza dodatkową przerwę obiadowa. Podczas spożywania
posiłków przy stole uczniowie siedzą z zachowaniem dystansu społecznego i przestrzegają zasad
higieny.

4.

Dopuszcza się spożywanie drugiego śniadania przyniesionego przez dzieci w salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

5.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

6.

Należy usunąć z jadalni dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) i
wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty
powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE PLACÓWKI I SZKOLNEGO PLACU ZABAW

1. Przy wejściu do szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk
oraz zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby
wchodzące do budynku.
2. Dzieci przebywają na terenie szkoły w salach lekcyjnych bez maseczek ochronnych,
natomiast podczas przerw i korzystania z szatni obowiązuje nakaz użycia maseczek
ochronnych.
3. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów w miejscach wspólnych (korytarz,
szatnie) wprowadza się rożne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z
planem lekcji.

4. Pracownicy szkoły opiekujący się dziećmi są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej( maseczki na usta, jednorazowe rękawiczki, przyłbice).
5. W łazienkach dziecięcych i personelu umieszczone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
6. W łazience dzieci korzystają z papierowych ręczników.
7. Dzieci myją ręce ze zwiększoną częstotliwością.
8. Pracownicy obsługi utrzymują czystość pomieszczeń- ze zwiększoną częstotliwością
dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł, blaty, toalety na bieżąco.
9. Prowadzony jest rejestr w/w wykonywanych czynności porządkowych.
10. Nauczyciele prowadzą z dziećmi rozmowy o podstawowych zasadach higienyunikanie dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk wodą z mydłem, przestrzeganie higieny
kaszlu i kichania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką, nie podawanie ręki na powitanie oraz o zasadach obowiązujących
aktualnie w szkole: np. zakaz przynoszenia z domu zabawek, czy wynoszenia zabawek
ze szkoły do domu.
11. Sala jest wietrzona raz na godzinę jeżeli stan powietrza na terenie miasta jest
zgodny z obowiązującymi w normami, w przeciwnym razie na salach działają
oczyszczacze powietrza.
12. Przybory sportowe używane do zajęć są systematycznie dezynfekowane po zajęciach.
13. Urządzenia sportowe na placu zabaw, z których korzystają dzieci są codziennie
dezynfekowane.
14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą .
17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Podczas korzystania z zajęć świetlicowych stosuje się zasady dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji
rąk do korzystania przez wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć
(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności
przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

21. Podczas korzystania z biblioteki szkolnej stosuje się zasady dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii. uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAM
I. Rodzice zobowiązani są:

1. do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie w czasie epidemii COVID-19 i oddają
wypełnione i podpisane załączniki:
a) załącznik nr 1 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów,
2. do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych;
3. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/
o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych;
4. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły;
5. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły
6. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym
przyprowadzaniu dziecka do szkoły;
7. do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu;
8. do wskazania godzin odbioru dziecka;
9. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach
funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.
II Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły powinny być zdrowe.
1. Rodzic/opiekun prawny czekający przed drzwiami z domofonem na odbiór dziecka
zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim
stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 1,5 m
w stosunku do pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór
dzieci.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
3. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w części wspólnej wyznaczonej przez szkołę.
Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na mierzenie temperatury
dziecka.
5. Zobowiązuje się rodziców do przygotowania dziecka do nowej organizacji pracy i warunków
na terenie szkoły w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego, np.:  oczekiwanie na wejście
do szkoły w trakcie przychodzenia/wyjścia ze szkoły,  ograniczenie kontaktu z rówieśnikami
na terenie szkoły,  brak swobodnego przemieszczania się po budynku,  zakaz
przynoszenia do szkoły własnych zabawek.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 U PERSONELU
SZKOŁY.
1.
W szkole pracują jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną.
2.
W miarę możliwości szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60
roku życia lub z innych, istotnych problemów zdrowotnych.

3.

4.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,
umieścić w odizolowanym pomieszczeniu, następnie powiadomić właściwą powiatową
stację sanitarno -epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 U DZIECI.
1.
W przypadku zauważenia u dziecka objawów: gorączka powyżej 37 C, kaszel, trudności w
oddychaniu, lub inne, należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców
dziecka.
2.
Dziecko z objawami chorobowymi zostaje odizolowane od osób zdrowych i umieszczone w
przygotowanej izolatce. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez
dyrektora do czasu przyjazdu rodziców (pielęgniarka szkolna, wychowawca lub nauczyciel
wspomagający). Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego ( maska,
przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Zalecana odległość od dziecka – 2 m. W tym samym
czasie w izolatce nie może przebywać żadna inna osoba. Pracownik sprawujący opiekę nad
chorym dzieckiem w miarę możliwości obniża u dziecka temperaturę stosując chłodne okłady
i uspakaja je.
3.
Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o
dalszym postępowaniu.
4.
W przypadku stwierdzonego u dziecka zakażenia wirusem SARS-COV-2 Dyrektor powiadamia
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Krakowie, Organ Prowadzący-WE UMK oraz
Małopolskiego Kuratora Oświaty i stosuje się do wydanych zaleceń.
5.
O podjętych decyzjach Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców wychowanków oraz
pracowników szkoły.
DODATKOWE ZASADY W PRZYPADKU WPROWADZENIA NA TERENIE GMINY STREFY
CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ
1. Ustalenie różnych godzin przychodzenia uczniów poszczególnych klas do szkoły na zajęcia.
2. Ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich, w tym w strefach
wydzielonych. Kontakt ze szkołą odbywa się droga elektroniczna lub telefoniczną. Osoby z
zewnątrz mogą wejść na teren szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem z
zachowaniem reżimu sanitarnego.
3. Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic przez uczniów, nauczycieli i pracowników
administracji i i obsługi w szatni, na korytarzach oraz innych częściach wspólnych np. pokój
nauczycielski, stołówka.
4. Ograniczenie możliwości korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej, przy przyjęciu zasady, że
pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Obowiązkowe mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym pracownikom przy
wejściu do szkoły. W sytuacji, gdy temperatura przekracza 38C pracownik nie podejmuje
pracy.
6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:

a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C –
należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania
dziecka ze szkoły;
7. Wprowadza się całkowity zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych oraz
uroczystości i akademii na terenie szkoły.
8.

zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej
przestrzeni terenu szkoły;

9.

w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po
konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
Wyznaczyć stałe sale lekcyjne dla poszczególnych klas.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 3 w Krakowie w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązują wszystkich pracowników
oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły
2.
Treść dokumentu zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły.
3.
Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa. Dyrektor
zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią dokumentu poprzez stronę
internetową szkoły.
4.
Wszelkich zmian w dokumencie może dokonać Dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Pedagogicznej. Proponowane zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa.
5. Procedury obowiązują od dnia 1.09.2020 r. Procedury wprowadzono Zarządzeniem z dnia
28.08.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie,
ul. Topolowa 22.

