REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
w czasie pandemii SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2020/2021

1.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

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

Przed wejściem do na teren placówki należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk

zlokalizowanym w przedsionku szkolnym.
4.

Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

5.

Na teren placówki mogą wejść tylko uczniowie. Dopuszcza się wejście jednego opiekuna z

dzieckiem klas 1-3 cyklu sześcioletniego, klasy 1 cyklu czteroletniego, a także uczniów, którym
pomoc opiekuna jest niezbędna ze względów zdrowotnych,
6.

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
7.

Czas pobytu na terenie placówki należy ograniczyć do minimum, tj. przyjść na wyznaczoną

godzinę zajęć, a po ich zakończeniu jak najszybciej opuścić obiekt.
8.

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 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).
9.

Podczas pobytu w placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10.

W trakcie pobytu w placówce należy do minimum ograniczyć przemieszczanie się, a także

zachowywać dystans od innych osób wynoszący min. 1,5m. W przypadku braku możliwości
zachowania odpowiedniego dystansu konieczne jest zasłanianie ust i nosa.
11.

Przed wejściem do sali zajęć i po jej wyjściu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce

płynem do dezynfekcji rąk.
12.

Podczas zajęć indywidualnych, w miarę możliwości należy zachować dystans wynoszący

min. 1,5 m. Nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa

13.

Podczas zajęć każdy z uczestników (nauczyciel i uczeń) ma obowiązek korzystania

z własnego instrumentu, z wyjątkiem fortepianu, który należy zdezynfekować po każdym uczniu.
14.

Pomiędzy zajęciami zachowane są 5 minutowe przerwy konieczne do przeprowadzenia

dezynfekcji wszystkich części wspólnych, a także wywietrzenia pomieszczenia.
15.

Na teren placówki można wnosić wyłączenie przedmioty niezbędne do prowadzenia i

odbywania zajęć.
16.

Na teren placówki można wnosić własne jedzenie i napoje.

17.

W szatni jednocześnie może przebywać 4 uczniów. W szatni należy zajmować co drugi

wieszak.
18.

Klasy 1 – 3 cyklu sześcioletniego PSM I stopnia na zajęcia teoretyczne wchodzą drugim

wejściem i przebierają się przed salą rytmiczną. Miejsce to zostaje zdezynfekowane po każdej
kolejnej klasie lub grupie.
19.

Świetlica zostaje wyłączona z użytku i zostaje przeznaczona na pokój izolacji.

20.

Dopuszcza się wynajęcie sali w ramach ćwiczeń, po uprzednim ustaleniu tego faktu z

pracownikiem portierni. Portier ma prawo odmówić udostępnienia sali.
21.

Bufet szkolny zostaje wyłączony ze swojego przeznaczenia. W pomieszczeniu tym mogą

przebywać osoby oczekujące na zajęcia. Stoliki są ustawione przy zachowaniu odległości 1,5 metra.
Przy jednym stoliku mogą siedzieć osoby z jednej klasy, grupy lub zamieszkujące w jednym
gospodarstwie domowym.

