
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 2021 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 i Nauki 

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. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).  

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

W wyjątkowych sytuacjach wejście jest możliwe jedynie po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym lub emailowym. 

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

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

rąk 

7. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

8. W szkole wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa w częściach 

wspólnych. W poszczególnych salach lekcyjnych nauczyciele decydują o obowiązku 

stosowania osłony ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy zarówno uczniów, jak i 

pracowników szkoły. 

9. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki. 

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

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

dziennie. 

12. 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, 

- zapewnienie nauczycielowi maseczek lub środków do dezynfekcji rąk, 

13. 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. 



14. 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 ( powyżej 

38 *C) lub innych oznak chorobowych (kaszel, duszność), rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

zabrania dziecka ze szkoły. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki, 

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 oraz w 

trakcie 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. W ramach zajęć lekcyjnych odbywać się będą wyjścia w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  



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

sobie wzajemnie przyborów szkolnych. 

14. Każda grupa bądź klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość 

kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

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

na stosowane procedury. 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z 

danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do 

bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne ich mycie wodą z mydłem. 

Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

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

18.Szkoła nie organizuje wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą i wycieczek 

szkolnych. 

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

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

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

21. Obiady będą wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

§ 3 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u 

którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby, z zapewnieniem 

minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców dziecka i w razie konieczności SANEPID w Rzeszowie oraz organ prowadzący szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, z którymi przebywało 

dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 

 



 

§ 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie może 

przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i 

skontaktować się ze stacją sanitarno -epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 

pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się go od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w punkcie 2, odpowiednie służby sanitarne, 

medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 


