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Dyrektora Szkoły Muzycznej l stopnia w Busku-Zdroju

Regulamin funkcj onowania

Szkoły WIuzycznej I stopnia w Busku-Zdroju

w czasie pandemii od 1 września 2020 r.

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r. zgodnie z obowiązĄącym w tym
dniu planem zajęć teoretycznych i harmonogramami zajęć nauki gry na instrumencie.

W czasie roku szkolnego obowiązuje zakaz organizowania wyjść i wyjazdów grupowych,

wycieczek szkolnych, organizowania koncertów zarówno na terenie szkoły jak i w salach
konceft owy ch p oza szkoŁą,

Popisy klasowe mogą byc przeprowadzane w Sali kameralnej zudziałem uczniów danej

klasy, nauczyciela instrumentu głównego oraz akompaniatora przy zachowaniu zasad
organizacji zajęć grupovvych opisanych poniZej w Regulaminie.

I. Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły moze uczęszczac uczęń bez objawow chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywająna kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.

ż. Na teren szkoły, którym jest I piętro budynku BSCK mogą wejść tylko uczniowie.
Rodzice oczekują na dziecko po zakończonych zajęciach na holu I piętra.

3. Rodzice uczniów, których obecność będzie wymagana podczas zajęó naukt gry na

instrumencie mogą wejść na teren szkoły jeżeli nie mają objawów chorobowych
sugeruj ących infekcj ę dró g oddechowych oraz zachowują paniższe zasady :

a) zakrywająnos i usta za pomocą maseczki oruz zdezynfekują ręcę zapomocą aplikatora
znildującego się przy drzwiach wejściowych na teren szkoły ( I piętro budynku BSCK);

b) w zajęciach dziecka moze uczestniczyć 1 opiekun;

c) podczas lekcji zachowują dystans od nauczyciela min. 1,5 m.

4. Uczniowie i rodzice wchodzą na teren budyŃu BSCK wejściem głównym albo

wejściem bocznym. W sytuacji widocznego skupiska ludzi na holu głównym BSCK
uczniowie wybierają wejście boczne wiodące bezpośrednio na teren I piętra, gdzie są

sale lekcyjne.

5. Po wejściu na teren szkoły uczęn ma obowiązek umyó ręce w łazience zgodnie z
instrukcją zawieszoną nad umywalką, zdezynfekować je płynem z dozownika
znajdującego się przy drzwiach wejściowych na korytatz szkolny. Dopiero po

wykonaniu tej czynności może udać się do sali lekcyjnej, sekretariatu lub oczekiwać
na zajęcia na korytarzu szkolnym.
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6, Nauczyciel komunikuje się z rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na

odległość stosowanych w czasie ksźałcenia zdalnego. Dotyczy to również

pozyskania informacji niezbędnych do ułozeniaplanlharmonogram zajęć w nowym

roku szkolnym oraz planu zajęó w dniu 1 września.

Zajęcia indywidualne

Uczcń:
a) przychodzłnazajęcia bez objawów clroroborvych sugeru.jących inf'ekcję dróg

oddcchowych;

b) wchodzi do sali na zajęcia po umyciu i dezynltkc.ii rąk;

c)podczas zajęć,l,achowuje dystans od nauczyciela min. 1,5m;

d)podczas zajęć lżywa własnych przyborów do pisania, zeszl,tólv, podręczników, nut,

itrstrutnentó,nv.

Rodzic:
a) intbrmuje nauczyciela o każdej znrianie nr telelonu/adresu mailowcgo stanowiącego kanał

komunikacji zc szkołą;

b)sprar.vdza stan zdrowia clzieckir przed przypro\Ą/irdzeniem go do szkoły;

c)zgłasza (telelbniczrrie) nauczycielowi nicobecność clziecka na lekcji oraz potwierdza

gotor,vość clziccka do realizacji lekc,ii lv tbrmic onlitle:

- lckc.ia ta tlclze być przeprowaclzot-llł rv czasie zgoclttyt-tl z platrcttl zaięć rv tyrn dniu

- zajęciir. lra ktcilyclr clziecko byłcl nieobeclle, a niezrealizowane otrlit-le nie będą

,.oclpracorr,vwallc" albo realizctwane w itrnl,tn teltninie;

cl) rł, prz.vlladku konieczności osobistego kontaktu z nauczycielerł" albo uczesttlictlva łra

zajęciach clziecka bezwzględnie zacłrowLtje ztrsady:

-lvchoclzi na tcrcn szkoły tylko o usttrlorrej z triruczycielern godzinie,

-r.vcl-rodząc na teren szkoły zasłania nos i usta nraseczką lub przyłbicą, dezynfekuje ręce.

zachowu.ie dystans od innych osób rnin. 1,5nr.

Nauczyciel
- po wejściu na teten szkoły myje i dezynfekuje ręce,

- ptzed zajęctami otwiera okno, aby wywietrzyć salę,

-upewnia się czy ulzeń,który ptzybyłnazajęcia umył i zdezynfekował ręce,

-w czasie lekcji zachowuje dystans od ucznia min. 1,5m

-po każdej lekcji dezynfekuje klawiaturę oraz ptzedmioty, których dotykał uczeń:,

-po kaźdej |ekcjibezwzględnie wietrzy salę, dezynfekuje klawiaturę fortepianu/pianina,

inne przedmioty uzywanę ptzęz ucznia,
-w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych(złe

samopoczucie, kaszel, gorączka) stosuje się do Procedury w przypadku zakńeniatlcznia,
- ustala zroózicęm zasady i częstotliwośćjego obecności nazajęciach ( dotyczy uczniów

klasy I oraz innych,w tazie potrzeby)

- w przypadku objęcia go kwarantannąniezwŁocznie poinformuje o tym fakcie dyrektora,
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-dyrektor szkoły w porozumtęntu z nauczycieiem ustala, zakres, formę nauki zdalnej,

informuje o tym rodziców uczniów.

Zajęcia grupowe

Nauczyciel
l) przyponrina uczniotn o obor.viązku utrrycitr i dczynfekcji rąk;

2) przypomina uczniclt}l o tlzywaniu własnych przyborów, nie wynrierlianiu się przyborami

między sobą;

3) na kazdej przerrvic oraz podczas lekcji (czcli to mozliwe) wietrzy salę;

4)w przypadku zaobserwowania u dziecka nicpokojących objarvow chorobowych (złe

san]opoczucie. kaszel, gorączka) stosujc się do Procedury w przypadkuzakażcnia ucznia

5)zajęcia chóru prowadzi lv Sali Kamcralne.j lub większej (rrp. Plenarna, widorviskorł,a)

zacl-rowuje dystans rniędzy uczniatni, trnika ćwiczęri mogących stanowić zagrozetric

zakażenicnr COVID-19:
6) podczas zajęć rytrniki unika cwl,czenJzabarv ruclrowych, lv których nie nlozna zachorvać

dystansu między ucznianri;
7) podczas za.ięć zcspołu instrunlentalnego organizuje pracę tak, aby zapewłrić clyslans

między uczniami 1,5m (wybiera salę odpowieclnią do liczby r-rczniów np. Kanrcralna,

Strzrdivaritrs) oraz clobiera nretody i lbrniy pracy, aby zapobicc zakażeniu;

8) podczas plzerw nir korytirrzu szkolłryn zaclror.vlrje dystans od inrrych osób. a jezcli tcl

nielrrozlir,ve stosu.je tlsłotrę ust i ntlszl.

Zasady korzystania z szatnl

Podczas korzystania z szatni uczęń stosuje się do poniższych zasad:

-zakŁada maseczkę , gdy w szŃni znajduje się nawet jedna osoba,

-nie ma obowiązku zakrywaniaust i nosa, gdy w pomieszczeniu nie ma nikogo

Zasady korzystania z Biblioteki szkolnej.

Wypożyczanie możliwe tylko drogą mailową, zamówienie uczeti/rodzic wysyła na szkolną
skrzynkę pocztową szkola@muzy_czna.busko.pl. Bibliotekarz przygotowuje zamówione
pozycje, pakuje w kopertę, adresuje i pozostawia do odbioru w sekrętariacie. Uczęń odbiera
je za potwierdzeniem zamówione pozycje. Zwrocone ptzez ucznia/rodzica ksiązki są
poddane kwarantannie w zamkniętej szafie na okres ż dni.

Korzystanie z dystrybutora wody pitnej.

Z dystrybutora korzystać mogą uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów:
-uzywając własnego pojemnika lub jednorazo\^/ego kubka, który pobiera z sekretariatu,
-po uzyciu kubek zgntŃatwrzuQa do kosza.
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Procedura w przypadku wystąpienia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli pracownik szkoĘ zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskaą,wać na infekcję dróg

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę,kasze|,.

a) informuje o tym telefonicznie dyrektora szkoły,

b) stosuie działania zapobiegalvczc: zakłada maseczkę, otr.viera okno, zrviększa dystans od

dziccka do 2rn.,

c) wzywa telefonicznie rodzica do odebrania dzięcka ze szkoły, rekomenduje użycie
własnego środka transportu.

2. Dyreklor lub wl,znac7,ony przsz rliego pracolvnik clokor-ruje poniaru tetnperatury dziecka
term onretrcm bezdotyko\\T/l1l :

a) jezeli porrriar tenlpcratury tcrnrotrretrem bczclotykolł,ym rvytrosi 38oC lub wyżej podejmuic
clccyzję o odizolorł,aniu dziecka, pclrviadanria roclzictirv ucznia lv celu ustaletlia sposobtl

clclebrania dziecka ze szkoły, przyporrlina o obor,viązku skorzystania z teleporady nredycznej.

b) lvyztlacza opieklrna dziecka rł, czasic.jego przejścirr i pobytu rv izolatoriutn clo czasll
przljazdir rocizica,

c) rv przypadku zaięć gruporł.ych ił,1,,cla.ic polecetrie opttszczcnia Sali ptzę7,.,"rni§ly pocl

opieką nattczyciela lł, celtt clezyll1ckcii pcltnicszczerria albo wz_vwA roclzicorv do clclcbrałria

clzieci ze szkclły"

d) powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Busku-Zdroju o zaistniałej
sltuacji, a po konsultacji wdraża otrzymane za|ecenia,

e) odejmuje działaniaw celu ustalenia listy osob przebywających w tym samym czasie w
części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https:i/gis.gov,pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika.

Do pracy w szkole mogą ptzychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaląna
kwarantannie lub w izolacji w waruŃach domowych.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawow choroby zakażnej pracownik pozostaje w
domu, kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, aw razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999lab I12 i
poinformuj e, że możebyć zakażony koronawirusem.

w przypaclku rvi,stąpicnia u pracownika bedącego tla stanowisku pracy rrie pokojących
obj arvó,ur, inl'ekcj i drcig ocldechowl,ch:
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-pracownik informuje o tym fakcie dyrektora szkoły,

-kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskaÓ
teleporadę medyczną.

Dyrektor lub wyznaczany przezniego pracownik dokonuje pomiaru temperatury cińa
pracownika termometrem bezdotykowym.

a) jeżeli pomiar tempóiatury termometrem bęzdotykowym wynosi 38oC lub v,ryżej:

- podejmuje decyzję o odizolowaniu pracownika w miejsce zapevłniając minimum 2 m
odległości od innych osób,
-powiadamia rodziców uczniaw celu ustalenia sposobu odebrania dzieckaze szkoły,
-przypomina rodzicowi o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej w przypadku
wystąpienia u dziecka objawów chorobowych,

b) wydaje polecenie o dezynfekcji Sali orazwyłączeniu jej zkorzystaniaptzez innych
nauczycieli na okres zgodnie z zaLecęniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3.Wyznacza opiekuna dziecka do czasu przyjazdurodzica.

4. Powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiołogiczną w Busku-Zdroju o zaistniałej
sytuacji, a po konsultacji wdraża otrzymanę zalęcenia.

5. Pocle.illruic działania rł, celu ustalcnia list.v osób przebywającyclr r,l, tvtn sanryn} czilsit- \\'

ozęści szkoły. lv którcj przebywała osoba poclcjrzatra o zakazcnie i zaleccnie stosolvania się

do rvytyczri.vclr Ciłorvrlcgo Inspektora Sirnitarrrego dostęplrych tra strotrie łlttps://gis.gov.pl/
oclnoszących się c1o osób, które nriały kontakt z zakażonym.

Zadania osoby sprzątaj ącej.

Codziennie myje środkiem dezynfekującym podłogi w salach i na korytarzu dezynfekuje
pomieszczenia sanitarnohigieniczne, powierzchnie dotykowe - poręcze, blaty ławek,
I<rzesław salach, klamki, klawiatury pianin i fortepianów, pulpity, włączniki światła itp.

Uzupełnia pojemniki na środek dezynfekuj ący znajdujące się w salach, na korytarzu, w
dozowniku bezdotykowym, ręczniki papierowe.

Codziennie dezynfekuje przedmioty, które były używaneprzęzucznia,nauczycie|a,
aw szczęgólności klawiaturę pianin, pulpity, klamki itp.
Wietrzy sale i korytarz.

W przypadku zgłoszenia przez dyrektora konieczności dezynfokcji Sali, w której przebywńa
osoba u której wystąpiły objawy mogące wskazywać nazakńenie COVID-l9 lub u której
stwierdzono obecność COVID- 1 9:

- zaVJadamaseczkę i rękawice ochronne,
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_ wietrzy i dezynfekuje wskazaną salę: myje środkiem dezynfekującym podłogę, meble,
pulpity, klamki, klawiaturę instrumentu, panel kserokopiarki, klawiaturę laptopa, klucze, inne

przedmioty, instrumenty dotykane przez ttęznia/nauczyciela.

P rocedu r a zawieszen ia zaj ęć.

t. Dyrektot wdraża Procedurę zawieszenła zalęć jeżelt

-stwierdzi wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację

epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła;

- otrzymał informację o potlvierdzonym zakazeniu SARS-CoV-2 na terenie szkołv.

Etapy procedury:

1. Strvierdzenie zagrozenia

2. Wystąpienie do Powiator.vego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie zawieszenia
zajęc

3. Wystąpienie do ofgallu 1lrolvadzącego o zgodę tla zawieszenic zajęć.

4. Pointbrrnor.vanie roclzicól,r,tłczniórv o clecyzji zawieszetlia,zilęć.

5. Orgarlizacja pracy szkoły, podczas zarvieszenia,zajęc.

2. Dyrcktor pode.initrje clcc1,;zję o zarvieszerliu zajęć po uzyskanir-r pozytyr,vnej opinii
Państworvegcl Porviatorvego ltrspektora Sirnitarllcgo oraz zgocly organu prorł,aclzącego lla

częściorve lub całkclrvitc zarł,icszcnic zajęć.

DYR ToR
mgr Sikora
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