Regulamin funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Zgorzelcu (zwanej dalej szkołą) w warunkach epidemii
opracowany na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach epidemii Covid wprowadza się
Zarządzeniem dyrektora niniejszy regulamin, zawierające ogólne zasady działania,
funkcjonowania i procedury bezpieczeństwa ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii.
2. Regulamin wprowadza się od 1 września 2020 roku do odwołania na terenie szkoły.
3. Regulamin obowiązuje pracowników szkoły, uczniów, rodziców/opiekunów i wszystkie
osoby chcące wejść na teren szkoły.
A. Organizacja zajęć w szkole:
1. Szkoła od 1 września 2020 prowadzi lekcje zgodnie z planem w systemie stacjonarnym w tzw.
reżimie sanitarnym; w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w regionie dyrektor w
porozumieniu i za zgodą PPIS oraz nadzoru pedagogicznego może wprowadzić tzw. system
hybrydowy lub nauczanie zdalne.
2. Zajęcia lekcyjne w szkole mogą odbywać się w godzinach od 7.30 do 20.00 w wyznaczonych
salach, zgodnie z ustalonym planem lekcji i przydziałem sal zatwierdzonym przez dyrektora.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
4. 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.
5. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk przygotowanym i
dostępnym w szkole środkiem dezynfekującym.
6. Środki dezynfekcyjne dostępne są w każdej sali lekcyjnej i każda lekcja powinna rozpocząć
się dezynfekcją rąk ucznia lub uczniów.
7. Na terenie szkoły w tzw. przestrzeniach wspólnych (tj. w korytarzach, szatni, bibliotece,
sekretariacie, toalecie) zaleca się noszenie maseczki lub przyłbicy.
8. Podczas lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy.
9. Na terenie całej szkoły w miarę możliwości należy zachowywać dystans co najmniej 1,5
metra.
10. Rodzic/ opiekun może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w uzasadnionych
przypadkach i sprawach pilnych, zachowując zasady:
a) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. W związku z koniecznością ograniczania przebywania w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum nie ma możliwości „czekania” na dziecko przez opiekuna na terenie
szkoły.
12. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły I stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach
indywidualnych zgodnie z zaleceniem nauczyciela- instrumentalisty, przestrzegając tzw.
reżimu sanitarnego.
13. Z uwagi na specyfikę szkoły artystycznej organizuje się zajęcia teoretyczne i indywidualne w
różnych dniach i godzinach z indywidualnym planem zajęć dla każdego dziecka. W szkole nie
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ma dzwonków, ani ogólnych przerw dla wszystkich. Ten system pracy ogranicza kumulację
uczniów na przestrzeniach wspólnych.
Uczniowie mogą korzystać z szatni szkolnej po uprzedniej dezynfekcji rąk. Zaleca się
noszenie maseczki lub przyłbicy.
Uczeń powinien przychodzić do szkoły ok. 5 minut przed zaplanowaną lekcją i wyjść ze
szkoły niezwłocznie po zakończonych zajęciach.
Uczeń przed lekcją powinien czekać przed klasą i ograniczyć do minimum przemieszczanie
się.
Uczeń może pozostawać w szkole w celu ćwiczenia na instrumencie, pod warunkiem
możliwości wypożyczenia sali ćwiczeniowej (w zależności od dostępności).
Zaleca się zachowanie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów, zeszytów, podręczników.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie
powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
Sale lekcyjne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
W związku z koniecznością ograniczania kontaktu pomiędzy pracowników administracji oraz
obsługi a nauczycielami, uczniami i rodzicami/opiekunami ustala się, by w sekretariacie
szkoły znajdowała się jedna osoba postronna. Zalecane jest noszenie maseczki lub przyłbicy.
Zaleca się zdalne formy kontaktu- rozmowa telefoniczna, e-mail, dziennik elektroniczny
Mobireg, itd.
W bibliotece ustala się ograniczenia ilości osób jednocześnie korzystających z zasobówustala pracownik biblioteki w osobnym regulaminie. Zalecane jest noszenie maseczki lub
przyłbicy. Organizuje się konieczny okres dwudniowej kwarantanny dla książek i innych
materiałów bibliotecznych.
Zobowiązuje się uczniów oraz rodziców do posiadania aktywnych kont w dzienniku
elektronicznym Mobireg i systematycznego sprawdzania wiadomości. Szczegółowych
informacji oraz pomocy udziela sekretariat- preferowany kontakt mailowy:
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl
Zobowiązuje się uczniów do przystąpienia do szkolnej platformy w programie Microsoft
Teams- kody wraz z instrukcją dostępne będą u nauczycieli instrumentu głównego
(wychowawców); w przypadku konieczności prowadzenia nauczania zdalnego Microsoft
Teams będzie podstawowym narzędziem do realizacji nauczania zdalnego.
Podczas zajęć chóru nakazuje się obowiązkowe noszenie przyłbicy. Brak przyłbicy
uniemożliwi uczniowi udział w zajęciach chóru.

B. Procedura postepowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19
1. W przypadku stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych mogących
świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) uczeń jest
niezwłocznie izolowany w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę izolatki.
2. Funkcję izolatki pełni pokój nr 4 na parterze w pobliżu wejścia. W izolatorium znajdują się
środki ochrony oraz miejsce, w którym uczeń z objawami Covid może poczekać na rodzica.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym dyrektora lub osobę
go zastępującą.
4. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły,
który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa –przed wejściem i po wyjściu z
pomieszczenia dezynfekuje ręce.

5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który użyty będzie w celu mierzenia temperatury u
dziecka zgłaszającego pogorszenie samopoczucia lub z podejrzeniem objawów chorobowych
Covid.
6. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni
w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
7. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia,
informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia,
8. W przypadku potwierdzenia zakażenia rodzic ucznia zobowiązany jest powiadomić o
tym fakcie dyrektora szkoły.
9. Po uzyskaniu od rodzica informacji potwierdzającej fakt zakażenia ucznia dyrektor
szkoły kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Zgorzelcu, a także powiadamia
Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu i Warszawie.
10. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu w celu bieżącego monitorowania sytuacji
związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
C. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Pracownik obsługi pilnuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.
3. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety.
4. Codzienne prace porządkowe przeprowadzają pracownicy obsługi, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania 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.
6. W toaletach szkolnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Na czas epidemii rezygnuje się z ogólnodostępnego dystrybutora wody. Zaleca się
przynoszenie przez uczniów własnych napojów, butelek wody, itd.
D. Przepisy końcowe
1. Za pośrednictwem nauczycieli instrumentów głównych (wychowawców) należy uaktualnić
listy uczniów wraz z kontaktami do rodziców.
2. Rodzice , którzy nie będą mogli odebrać dziecka z izolatki, są zobowiązani wskazać
osobę/osoby do tego upoważnione.

