
Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Pedagogicznej  nr 16/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. 

w sprawie regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

 

 

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 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. 

3. 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 .  

4. 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.  

5.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .  

6.  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) 

7. 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. 

 

 

Niniejszy regulamin został wprowadzony z dniem 1 września 2020r. jako obowiązujący – 

zarządzenie Dyrektora nr 1 z dn. 01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


