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Załącznik  do Zarządzenia nr 12 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 

 

REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

- 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. 

2020 poz. 493 z późn.zm.) 

- Wytyczne epidemiczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny 

 

Cel regulaminu: Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na 

terenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach  w związku z istniejącym zagrożeniem 

COVID-19 

 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 

postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. Rekomenduje się stosowanie maseczek przez uczniów w przestrzeni wspólnej szkoły. 

6. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m,  

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 
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 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

7. Bezwzględnie 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. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w  tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy. 

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

11. Podczas zajęć lekcyjnych, ze względu na specyfikę pracy w szkole muzycznej, nie ma 

obowiązku noszenia przez uczniów i nauczycieli maseczek ochronnych i rękawiczek. 

Należy jednak zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, jak utrzymanie minimum 

1,5 m odległości, częste mycie i dezynfekcja rąk. 

12. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych - grupowych,  na korytarzach – obowiązek 

osłony ust i nosa maseczką. 

 
 

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

1. Nauczyciele pracują wg ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły planem 

lekcji. 

2. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu ustanowionych na 

czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie 

powierzonych ich opiece uczniów. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i innym nauczycielem, 

uczniem  lub innymi pracownikami szkoły dystansu minimum 1,5 m. 

5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole 

w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali raz na godzinę, w czasie zajęć i 

podczas przerwy. 

7. Nauczyciel dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem 

do szkoły, korzystając z bezdotykowego dozownika z płynem do dezynfekcji rąk 

znajdującego się przy wejściu do szkoły muzycznej 

8. Nauczyciel w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszność, kaszel, 

gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ADMINISTRACJI 

 

1. Pracownik administracji dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z bezdotykowego dozownika 

z płynem do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły muzycznej, 
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dba o higienę rąk - często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Pracownik administracji ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. 

3. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, 

należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać uczniów na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Pracownik administracji wykonuje prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, 

w którym pracuje.  

5. Pracownik administracji zachowuje szczególna ostrożność podczas korzystania 

z pomieszczeń, służących do wykonywania swoich obowiązków, 

6. Pracownik administracji w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

(duszność, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązaniu są do ścisłego przestrzegania 

obowiązującego w szkole regulaminu postepowania ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dezynfekuja ręce płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z bezdotykowego dozownik z 

płynem do dezynfekcji rąk znajduję się przy wejściu do szkoły muzycznej. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych 

zasadach higieny. 

4. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko na konsultacje zobowiązany 

jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły 

i innych uczniów minimum 1,5 m.  

 

 

V. POSTEPWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA i 

PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 301)  zapewniając min. 2 

m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
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pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 

999 lub 112. 

3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z 

zaistniałym przypadkiem. 

5. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego 

sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin bezpieczeństwa wchodzi w życiem z dniem podpisania przez dyrektora 

stosownego zarządzenia w tym zakresie. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku do odwołania. 

3. Wszelkie zmiany w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy 

lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

