
Regulamin zasad przebywania uczniów, rodziców, nauczycieli i 

pracowników administracyjnych na terenie Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Żegocinie, obowiązujący w okresie od 01 września 2020 r. 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

§ 1 

Uczeń: 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły na zajęcia: 

a) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji, 

b) nie wcześniej niż 5 minut przed zajęciami, w maseczce zasłaniającej nos i usta. 

2. Po wejściu  na teren budynku szkoły uczeń: 

a) dezynfekuje dłonie, 

b) oczekuje na przyjście nauczyciela w wyznaczonym miejscu z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu oraz stosując środki ochronne, 

c) poddaje się pomiarowi temperatury, 

d)  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze, /zaleca się nie wymienianie przyborów szkolnych między sobą/, 

e) w czasie przerwy pomiędzy zajęciami  zobowiązany jest do ogólnych zasad higieny: mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

f) Korzystając z toalety należy pamiętać o zachowaniu odległości oraz o umyciu i zdezynfekowaniu rąk 

zgodnie z instrukcją umieszczoną obok dozownika. 

3. Po zakończeniu zajęć uczeń: 

a) zostaje odprowadzony przez nauczyciela do miejsca wyznaczonego do odbioru, 

b) oczekuje w miejscu wyznaczonym do odbiór na rodzica bądź prawnego opiekuna, zachowując 

odpowiedni dystans oraz zasłaniając usta i nos, 

4. W przypadku spóźnienia się ucznia na wyznaczoną godzinę zajęć, zobowiązuje się ucznia do  

kontaktu  telefonicznego z  nauczycielem  prowadzącym zajęcia lub sekretariatem szkoły w celu 

wprowadzenia na terem szkoły. 

5. Uczeń wyrażający chęć skorzystania z sali ćwiczeniowej zobowiązuje się do kontaktu 

telefonicznego z sekretariatem szkoły pod numerem 14 613-20-28 w celu uzyskania zgody i ustalenia 

godziny. Po przyjściu do szkoły w wyznaczonym dniu i godzinie oczekując w miejscu przeznaczonym 

do oczekiwania bądź kontaktuje się z sekretariatem szkoły zgłaszając chęć wejścia na teren szkoły 

podając cel. 



§ 2 

 

Rodzic: 

1. Wejście na teren budynku szkoły 

Opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia indywidualne bądź zbiorowe, mogą wejść do 

przestrzeni wspólnej szkoły  wyłącznie za zgodą nauczyciela, sekretarza szkoły lub  dyrektora szkoły 

zachowując następujące zasady:  

a) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie, nadzorze epidemiologicznym lub w izolacji.  

b) jeden  opiekun z dzieckiem, 

c) zachowując dystansu od kolejnego opiekuna, dziecka bądź pracownika szkoły min. 1.5 m,  

e) w maseczce zasłaniającej usta i nos  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:  rękawiczki jednorazowe 

dezynfekcja rąk).  

2. Rodzic, prawny opiekun  jest zobowiązany do bezpośredniego  odbioru ucznia w wyznaczonym 

miejscu bezpośrednio po zakończeniu zajęć /nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ucznia po 

zakończonych planowo zajęciach/. 

3. W przypadku spóźnienia się ucznia na wyznaczoną godzinę zajęć, zobowiązuje się rodzica lub 

opiekuna do  kontaktu telefonicznego  z  nauczycielem  prowadzącego zajęcia lub sekretariatem 

szkoły, w celu wprowadzenia ucznia na teren szkoły. 

4. Zobowiązuje się rodzica do szybkiej, skutecznej komunikacji z nauczycielem ucznia i Dyrektorem 

szkoły w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów zakażenia. Rekomendowany jest kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość/telefon, internet/.  

 

§ 3 

 

Nauczyciel: 

1. Do szkoły może uczęszczać nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, nadzorze epidemiologicznym 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Po wejściu do budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do:  

a) dezynfekcji rąk, 

b) zasłaniania ust i nosa, 

c) przygotowaniu sali do zajęć/dezynfekcja miejsca pracy/ , 



d) przyprowadzenia ucznia na zajęcia z miejsca wyznaczonego na oczekiwanie po wcześniejszym 

dokonaniu pomiaru temperatury ucznia. 

3. Nauczyciel zajęć indywidualnych może wyrazić zgodę na udział rodzica w zajęciach przy 

zachowaniu  zasad  higieny i bezpieczeństwa zgodnych z § 2 pkt 1 

 4. Po zakończeniu zajęć nauczyciel zobowiązany jest do: 

a)  odprowadzenia ucznia/uczniów do wyznaczonego miejsca odbioru przez rodzica/opiekuna,  

b)  przewietrzenia sali oraz zdezynfekowania powierzchni dotykanych przez ucznia lub rodzica. 

 5. W czasie przerwy pomiędzy zajęciami nauczyciel zobowiązany jest do stosowania ogólnych zasad 

higieny.  

6. W przypadku skierowania ucznia przez PIS  na nadzór epidemiologicznym, nauczyciel jest 

zobowiązany do przeprowadzenia zdalnego nauczania jeśli uczeń jest dyspozycyjny zdrowotnie. 

Lekcje zdalne są realizowane zgodnie z zatwierdzoną siatką godzin. 

 

 

§ 4 

Obsługa szkoły: 

1. Do szkoły może uczęszczać pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2.  Po wejściu na teren budynku szkoły pracownik jest zobowiązany do: 

a) dezynfekcji rąk, 

b) zasłaniania ust i nosa, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i 

higieny obywateli (m.in. stosować środki ochronne: rękawiczki jednorazowe dezynfekcja i mycie rąk).  

c) w miarę możliwości czasowych pomaga nauczycielom zajęć zbiorowych w organizacji grupy 

uczniów do zajęć oraz dezynfekcji klasy    

 

§ 5 

Sekretariat: 

Przyjmowanie stron  wyłącznie w godzinach pracy sekretariatu po wcześniejszym umówieniu 

godziny spotkania telefonicznie pod numerem 14 613-20-28 bądź mailowo sm1zegocina@vp.pl 

 

1. Na teren szkoły wpuszczona zostanie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 



2. Osoba przychodząca zobligowana jest do zachowania ogólnych zasad higieny w miejscu 

wyznaczonym do oczekiwania tj.: 

a) dezynfekcji rąk 

b) zakrywania ust i nosa 

c) w przypadku wątpliwego stanu zdrowia poddaniu się pomiarowi temperatury. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia. 

 

 

§ 6 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) 

nauczyciel jest zobowiązany: 

a) poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły/wszyscy pracownicy/, 

b) odizolować ucznia od pozostałych uczniów na odległość 2m, 

b) zaprowadzić ucznia, zachowując zasady higieny  do wyznaczonego, odizolowanego pomieszczenia 

/izolatka/, 

c) włożyć na siebie odzież ochronną, 

d) dokonać pomiaru temperatury, 

e) pilnie wezwać  rodziców ucznia, informując ich o konieczności kontaktu z lekarzem pierwszego 

kontaktu, 

f) pełnić opiekę nad uczniem do momentu  przyjazdu rodziców zachowując zasady bezpieczeństwa,  

g) w przypadku podejrzenia zakażenia podczas zajęć zbiorowych nauczyciel prowadzący jest 

zobowiązany do zapewnienia grupie opieki przez innego nauczyciela, 

h) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.   

 

2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

1. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem, Dyrektor  Szkoły zobowiązany jest do 

poinformowania wszystkich pracowników drogą elektroniczną o procedurach postępowania zgodnie 

z zaleceniami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 



2. W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem Sars-cov-2 na terenie szkoły, Dyrektor Szkoły na 

podstawie zaleceń i opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego poinformuje o dalszym 

funkcjonowaniu szkoły za pomocą strony internetowej smzegocina.pl 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z zaleceniem PIS oraz funkcjonującymi w podmiocie  

procedurami właściciela wydzierżawionego przez Szkołę Muzyczna I stopnia w Żegocinie budynku 

szkoły, dezynfekując powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, ławki, biurka, instrumenty 

muzyczne itp.)  

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

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

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

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

kontakt z zakażonym.  

6. Rekomenduje się wyłączenie sali z użytku na 48 godzin. 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

W razie konieczności wszelkie zmiany oraz sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą ustalane 

odrębnie i przekazywane drogą elektroniczną do wiadomości zainteresowanych. 

 

Podstawowe środki ochronne 

a) częste mycie rąk, 

b) stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, 

c) zachowanie bezpiecznej odległości /1,5m/, 

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

e) unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów, 

f) zapobieganie innym chorobom dbając o odporność i dobrą kondycję fizyczną, 

g) odpowiednia dieta. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

 

Dyrektor  szkoły 

 

Tomasz Cudejko 


