Regulamin funkcjonowania
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
w Skarżysku – Kamiennej w czasie epidemii

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166; uwzględnione
zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1386)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 ( Dz. U. z 2020 poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 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 poz. 493 z póź. zm.)
Wytyczne MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
4. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu od siebie i pracowników szkoły
min.1,5 m. W przypadku niemożności zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych powinni zasłaniać usta i nos.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5m;
c) dystansu od pracowników szkoły min.1,5m;
d) zasłaniania ust i nosa.
6. Osoby z zewnątrz – rodzice i interesanci, mogą przebywać tylko na parterze szkoły
( obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
7. Rekomenduje się całkowite ograniczenie przebywania w szkole rodziców/opiekunów
uczniów z wyjątkiem rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych w pierwszym
miesiącu roku szkolnego.

8. Komunikacja z rodzicami/ opiekunami uczniów odbywa się z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń bezwzględnie
zakłada maseczkę i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium
(pokój solistów). Niezwłocznie powiadamia się rodzica/prawnego opiekuna
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( najlepiej własnym środkiem transportu).
10. Organizacja tygodniowego planu zajęć pozwala ograniczyć gromadzenie się uczniów
przestrzeni wspólnej ( szatnia, korytarze, toalety) poprzez różne godziny
przychodzenia uczniów poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw, w
miarę możliwości unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. W trakcie roku szkolnego uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.
Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
13. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na ławce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Funkcjonowanie biblioteki szkolnej
1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły
z zasłoniętymi ustami i nosem.
2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca.
3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
4. Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej,
dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
5. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników zostają oznakowane datą zwrotu,
odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 3-dniowej kwarantannie.
6. Po przyjęciu książek/nut od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat,
na którym leżały.

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika szkoły

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zostaje on odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu – izolatorium (pokój solistów). Powinien on skontaktować
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4.

5.
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7.

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych
( szczególnie powierzchnie dotykowe tj. – poręcze, klamki, blaty, włączniki ) należy
bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z ustalonymi
procedurami .
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), dyrektor szkoły informuje o tym fakcie
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych
zaleceń.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do aktualnych
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym. ( zawsze w przypadku wątpliwości należy
zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć
konsultację lub uzyskać poradę)
Inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą
być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć
się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego
zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

Organizacja zajęć w szkole w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu
uczniów.
1. Rodzic/opiekun prawny lub Sanepid powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły po
otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu
prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności klasy, cyklu kształcenia lub całej
szkoły
w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
4. Dyrektor elastycznie wprowadza model mieszany pracy szkoły lub nauczanie zdalne.
5. Uczniowie i pracownicy szkoły obowiązkowo zakrywają usta i nos na terenie szkoły.
6. Obowiązuje zakaz organizowania koncertów z udziałem publiczności, wyjść
grupowych i wycieczek szkolnych.

Procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
1. Prace porządkowe należy wykonywać codziennie ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
2. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
4. Przedmioty, instrumenty, sprzęty i przybory do ćwiczeń znajdujące się w salach
lekcyjnych podlegają codziennej dezynfekcji.
5. W salach nr 8, 10 i 19 dezynfekcja ławek i krzesełek oraz wietrzenie odbywa się w
ciągu dnia przed wejściem uczniów poszczególnych klas wg ustalonego
harmonogramu.
6. Wietrzenie sal instrumentalnych i korytarzy szkolnych odbywa się co najmniej raz na
godzinę.

W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie
powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor
może w tym czasie ograniczyć realizację materiału szkolnego.

Wariant B
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie
ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki.
Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub niewielkich grup
uczniów, zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany
zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla
uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną
nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Wariant C
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawieszeniu
wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna
opinia państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie
podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań
lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.

1. Jakie kryteria państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) bierze pod uwagę,
wydając opinię o zawieszeniu działania szkoły, placówki?
Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie
nauczania zdalnego) będzie uwzględniała:



wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19
wśród uczniów lub pracowników szkoły;
lokalną
sytuację
epidemiologiczną
na
danym
obszarze
(liczbę
osób
zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z
transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.
W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie
(nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość
może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla.
Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje
działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za
obszary żółte i czerwone..

W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać
się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej
będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej
szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem
indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie
przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji
zajęć szkolnych.
2. Czy możliwe będzie ujednolicenie kryteriów/wytycznych dla wszystkich stacji
sanitarno-epidemiologicznych i podanie do wiadomości dyrektorom szkół?
Nie jest możliwe ustalenie scenariusza postępowania dla każdego oddzielnego przypadku.
Zawsze w sytuacji zagrożenia należy postępować zgodnie z zasadami działań
przeciwepidemicznych wobec COVID-19 i ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
3. Czy liczba osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych w szkole, placówce będzie
determinowała zakres zawieszenia zajęć?
Tak. Opinia ta będzie uwzględniała lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób
zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu), w tym przypadki związane z transmisją
poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.
W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem,
zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony od
oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.
4. Czy PPIS będzie powiadamiał dyrektorów o zastosowaniu kwarantanny wobec
nauczycieli?
Nie, natomiast musi to zrobić nauczyciel.
Sanepid powiadomi o kwarantannie nauczyciela. Decyzja ta może być przekazana ustnie, a
następnie doręczona na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w tej
formie.
Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować
pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem –
powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z
uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie
wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez
lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie
przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.

5. Czy nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę?
Może, wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą- dyrektorem
szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w
określony sposób.
Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
6. Czy dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi
pozostawać w domu?
Musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego
też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
7. Czy jest uzasadnienie, aby odsunąć od pracy nauczycieli, pracowników szkoły,
placówki po 60. roku życia?
Sam wiek nauczyciela, czy pracownika szkoły nie jest przesłanką, aby odsunąć go od
świadczenia pracy. Faktem jest, że osoby te według danych epidemiologicznych są narażone
na większe ryzyko ciężkiego przebiegu zachorowania na COVID-19.
Zgodnie z wytycznymi GIS, w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom
powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do
grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
8. Czy nauczyciel z tzw. grupy ryzyka musi mieć obowiązkowo zapewnione środki
ochrony indywidualnej?
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Przepisy nie
wprowadzają zróżnicowania w dostępie do środków ochrony osobistej ze względu na wiek
pracownika.
9. Czy osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole
powinni natychmiast zakładać maseczki?
Tak, powinny. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w
połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie
odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.
10. Czy uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień
uczęszczający do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych?
Decyzja powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną
nad uczniem z chorobą przewlekłą.
11. Czy w przypadku stwierdzenia zakażenia przewiduje się wykonanie testów dla grupy,
kadry, a może dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły?
W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy
powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem

jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o
zakresie dalszych działań.
Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub
zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze
innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym.
Osoby skierowane na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z osobą zakażoną otrzymują
poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie w 10 lub 11 dniu kwarantanny
wymazu
z
nosogardła
w
mobilnym
punkcie
pobrań
(drive
thru).
W przypadku osób, które ze względu na brak samochodu lub z innych powodów nie mogą
skorzystać z tego rozwiązania, kwarantanna automatycznie zakończy się maksymalnie po 14
dniach bez wykonywania badań.
Natomiast w stosunku do osób, które nie były bezpośrednio narażone na kontakt ze źródłem
zakażenia (nie były z osobą zakażoną w bliskim kontakcie), możliwe jest wykonanie badań
przesiewowych. Należy jednak podkreślić, że badania przesiewowe (mass testing) nie są
postępowaniem standardowym i są realizowane przede wszystkim w sytuacji wystąpienia
ognisk o dużej liczbie zachorowań, w których istnieje wysokie ryzyko podtrzymywania
transmisji poprzez występowania niezidentyfikowanych zakażeń bezobjawowych, w
szczególności w zakładach pracy (np. kopalnie), w których nie jest możliwe wygaszenie
ogniska poprzez wstrzymanie pracy stacjonarnej i przejście na telepracę. Masowe
wykonywanie badań przesiewowych u osób, które nie wykazują objawów chorobowych i nie
pozostających w styczności ze źródłem zakażenia zwiększa prawdopodobieństwo
uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich u osób faktycznie niezakażonych.
12. Jak postępować w sytuacji, gdy uczeń krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego
wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka?
Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. Nie należy
ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a
kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.
13. Jakie zasady postępowania przyjąć wobec uczniów, którzy krótko przed rozpoczęciem
roku szkolnego uczestniczyli w weselach, pogrzebach oraz innych spotkaniach
rodzinnych z udziałem wielu osób?
Obecność na imprezie nie oznacza zarażenia lub zachorowania. Postępowanie może się
zmienić w przypadku powzięcia przez służby PPIS informacji o konieczności objęcia dziecka i
jego rodziny kwarantanną/izolacją.
14. Jak zachować bezpieczeństwo podczas lekcji muzyki (śpiew oraz gra na
instrumentach dętych)?
W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument
wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować
ze śpiewu chóralnego.

