REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU
W KONSULTACJACH W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor PSM I i II st. im. F.
Nowowiejskiego w Zgorzelcu określił regulamin uczestnictwa uczniów w konsultacjach na
terenie placówki.
1. Konsultacje dla uczniów z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą od dnia 1
VI 2020 roku według ustalonego harmonogramu, który zostanie zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły.
2. Uczniowie zgłaszają potrzebę konsultacji do nauczyciela poprzez e-dziennik Mobireg,
ustalając termin spotkania.
3. Uczniowie na teren szkoły będą wpuszczani o określonej godzinie.
4. Konsultacjami mogą zostać objęci tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję oraz uczniowie u których w
domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
5. Rodzice, prawni opiekunowie zgłoszonego uczenia w dniu rozpoczęcia zajęć muszą
dostarczyć stosowne zgody i oświadczenia, które będą stanowić załącznik do
niniejszego regulaminu (załączniki nr 1,2,3,4,5). Bez wyżej wymienionych
dokumentów uczeń nie wejdzie na teren szkoły.
6. Żaden z rodziców nie będzie wpuszczany na teren szkoły. W indywidualnych
przypadkach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się udział Rodzica w konsultacjach.
Rodzic zobowiązany jest przestrzegania regulaminu i poddania się reżimowi
sanitarnemu, funkcjonującemu na terenie szkoły.
7. Po wejściu do budynku każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanymi przez
szkołę w tym celu środkami.
8. Przy drzwiach wejściowych szkoły będzie uczniom (ewentualnie rodzicom) mierzona
temperatura.

9. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. C) uczeń nie zostanie
wpuszczony do placówki.
10. Uczniowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły
jak i innych uczestników konsultacji wynoszący 2 m.
11. Wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie używanego przez uczniów sprzętu
szkolnego i toalet będzie się odbywało w trakcie trwania zajęć pod nieobecność
uczniów, jak i po zakończeniu wszystkich zajęć.
12. Uczniowie dezynfekują ręce po każdej sytuacji, która tego wymaga.
13. Nauczyciel, może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan dziecka wskazuje
objawy chorobowe w celu odebrania ucznia ze szkoły.
14. W przypadku gdy uczeń po konsultacjach zachoruje, rodzic, prawny opiekun
bezzwłocznie informuje o tym fakcie szkołę.
15. Rodzic, prawny opiekun po przebytej chorobie dziecka przedstawia zaświadczenie
lekarskie, że uczeń jest zdrowy i może uczęszczać na zajęcia.

Załącznik nr 1
KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA…………………………………..
.
NR TELEFONU OPIEKUNA DO KONTAKTU……………………………………

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani/dziecko w rejonie ognis
występowania koronawirusa?
 Tak
 Nie
2. Czy Pan/Pani/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym, kwarantanną?
• Tak
• Nie
3. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka objawy infekcji ( gorączka, kaszel, katar,
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe )?
• Tak
 Nie
4. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy
u kogoś z domowników?
 Tak
 Nie

……………………………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Proszę podkreślić prawidłową odpowiedź.

Załącznik nr 2
……………………………………
(miejscowość, data)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała

W związku z podejmowanymi działaniami w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, mającymi na celu ograniczenie zarażenia
koronawirusem,:

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała

…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka lub rodzica)

………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna
dotycząca pomiaru temperatury ciała dziecka
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna i i II
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 59900 Zgorzelec. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e- mail:
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
1. Celem przetwarzania danych jest ochrona zdrowia i życia ludzi z uwagi na istniejący stan

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust.2 lit. i RODO – tj. przetwarzanie

jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi
3. Pomiar temperatury dziecka nie będzie rejestrowany.
4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane: odbiorcom upoważnionym do ich

otrzymywania na podstawie przepisów prawa, odpowiednim organom publicznym.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
g) w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
h)w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych jest warunkiem umożliwiającym uczęszczanie dziecka do placówki.
Konsekwencją nie wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jest brak
możliwości uczęszczania dziecka do placówki.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

Załącznik nr 3
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem prowadzenia konsultacji w Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu w czasie trwania
pandemii Covid 19, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się ich przestrzegać.
……………………………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Załącznik nr 4
DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię i nazwisko ..........................................................................................
Adres zamieszkania …………………….......................................................
Telefony kontaktowe…………………….....................................................
DANE UCZNIA
Imię i nazwisko ..........................................................................................
Klasa…………

ZGODA
W związku ze stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie
mojego dziecka w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Zgorzelcu w ramach konsultacji. Jestem odpowiedzialna/y za podjętą decyzję związaną z
wysłaniem dziecka do placówki. Zdaję sobie sprawę z istniejącego zagrożenia. Jednocześnie
wyrażam zgodę na podjęcie względem mojego dziecka postępowania na wypadek podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV2.
W przypadku ewentualnego zachorowania placówka nie ponosi odpowiedzialności,
wywiązując się z odpowiednich reżimów sanitarnych.

……………………………………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 5
Oświadczenie

Oświadczam, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałam/-łem u osób
przebywających w najbliższym otoczeniu mojego dziecka jak i u samego dziecka żadnych
objawów infekcji, nie miałam/-łem kontaktu z osobą chorą, objętą kwarantanną lub izolacją.
Poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich za zakażenie wirusem
SARS-CoV2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane
do odpowiednich służb.

……………………………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

