
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAW OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych  

nr 2 w Rzeszowie 

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.  

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych  

nr 2 w Rzeszowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Rzeszów, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają w kwarantannie lub w 

izolacji. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich (rodziców, opiekunów). 

W wyjątkowych sytuacjach wejście jest możliwe jedynie po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym. 

5. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk 

6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

7. Osobom wchodzącym do szkoły mierzona jest temperatura ciała. 

8. Z uwagi na warunki lokalowe szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust 

(maseczka, przyłbica).  

9. W miarę możliwości obowiązuje dystans społeczny 1,5 m. 

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 

11. Opieka w świetlicy szkolnej przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów klas I – III, których oboje 

rodzice pracują zawodowo (konieczne potwierdzenie zakładu pracy)  oraz oczekujących na 

lekcje instrumentu. W szczególnych przypadkach o przyjęciu ucznia do świetlicy decyduje 

dyrektor. 

12. W przypadku podziału na grupy lub nieobecności nauczyciela, uczniowie mają obowiązek 

oczekiwania na zajęcia w świetlicy. 

 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. 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. 

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. Rodzice/opiekunowie mogą odprowadzić dziecko do drzwi wejściowych szkoły,  gdzie oczekują na 

wynik pomiaru temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała, 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zabrania dziecka. 

4. Odprowadzając dziecko do szkoły opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, dystans społeczny – 1,5 m, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w 

razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas uczeń zostanie odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

7. 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. Sale i części wspólne (korytarze)wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

11. Uczniowie często będą przebywać na świeżym powietrzu. W związku z tym należy zapewnić im 

strój dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. 

12. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie mogą pożyczać 

sobie wzajemnie przyborów szkolnych. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, na podwórku przy szkole,  a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

14. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni. 

15. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu 

na stosowane procedury. 

16. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, szkoła nie organizuje wycieczek, koncertów, 

akademii oraz wyjść do kina, teatru, filharmonii. 

17. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

18. W miarę możliwości uczniowie z danej klasy będą odbywać zajęcia w jednej sali. 

 


