
Regulamin funkcjonowania placówki
w czasie epidemii obowiązujący

w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć w szkole w czasie epidemii
oraz w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażeniem COVID-19 w
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.

2. Regulamin uwzględnia wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek.

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych
szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

5. Pracownicy szkoły w przestrzeniach wspólnych (pokój nauczycielski,
korytarz, itp.) mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa.

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

7. Po wejściu do budynku wszyscy mają obowiązek dezynfekowania rąk.

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:

 1 opiekun z dzieckiem,

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 zasłaniania ust i nosa.

9. Przestrzenią wspólną szkoły dla osób odprowadzających dzieci lub odbierających
je jest hall przy wejściu do szkoły (przy portierni). Rodzice uczniów klas I mogą
zejść z dziećmi do szatni.



10. Osoby odbierające dzieci kontaktują się z wychowawcami świetlicy lub
nauczycielami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

11. W szkole zostaje ograniczone do minimum przebywanie osób z zewnątrz.
12. Prowadzony jest rejestr osób wchodzących na teren szkoły w sprawach

urzędowych.
13. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ucznia
należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu (gabinecie higienistki, gabinecie
pedagoga szkolnego), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły.

14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami i nauczycielami.

§ 2.

Organizacja zajęć w szkole

1. Zostaje ograniczona zmiana pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
2. Zajęcia wychowania fizycznego, rytmiki i tańca powinny się odbywać

z pominięciem lub ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych.
3. Zajęcia w klasach I-III mają być ułożone blokowo, przerwy między zajęciami

organizuje nauczyciel prowadzący ze względu na potrzeby uczniów, jednak nie
rzadziej niż co 45 min.

4. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia w klasie I odbiera dzieci ze świetlicy.
5. Do odwołania rodzic/ opiekun ucznia nie wchodzi na lekcje instrumentu.
6. W czasie zajęć indywidualnych nauczyciele starają się zachować dystans

i ograniczyć kontakt z uczniem.
7. Zajęcia pozalekcyjne powinny się odbywać z uwzględnieniem zasad

bezpieczeństwa w czasie epidemii.
8. Biblioteka szkolna, sala gimnastyczna i sala rytmiczna działa w oparciu o odrębne

zasady.

§ 3.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Obowiązują ścisłe zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2. Uczniowie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych nie mogą siadać na
podłodze.

3. Wszystkie przybory wykorzystywane do zajęć muszą być czyszczone
i dezynfekowane.

4. Należy usunąć przedmioty, których nie można skutecznie umyć.
5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.



6. W sali gimnastycznej używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

7. Sale lekcyjne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy lub w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Na lekcje instrumentu uczeń wchodzi dopiero po zdezynfekowaniu używanych
przedmiotów i przewietrzeniu sali wyłącznie po wezwaniu przez nauczyciela.

9. Instrumenty wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych należy czyścić lub
dezynfekować.

10. Dezynfekcja instrumentów i innych sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć
powinna być dokonana za pomocą odpowiednich środków.

11. Podczas zajęć nauki gry na instrumentach dętych należy zwrócić uwagę na
kierunek wydychanego przez ucznia powietrza.

12. Nauczyciel strojący instrument uczniowi musi używać odpowiednich środków
ochrony osobistej.

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

§ 4.

Wydawanie posiłków

1. W bufecie szkolnym muszą być zapewnione warunki sanitarno-higieniczne.
2. Posiłki powinny być spożywane przez uczniów przy stolikach z rówieśnikami

z danej klasy.
3. Po każdej zmianie przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów

stołów i po każdej grupie.
4. Posiłki w klasach I-III wydawane są według ustalonego harmonogramu

z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku, przede
wszystkim zapewniającego ograniczenie do minimum kontaktu uczniów
z poszczególnych klas.

§ 5.

Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia COVID-19

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić

zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację

epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem

podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia



zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni

koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę

medyczną.

4. Obszar, po którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg

oddechowych, musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

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

bezzwłocznie zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego.
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