Wewnętrzna procedura przebywania na terenie
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich
Podstawa prawna:
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie
czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
• wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem
Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas szóstych cyklu 6 – letniego oraz czwartych cyklu 4letniego, którzy deklarują przystąpienie do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II
stopnia mogą uczestniczyć w konsultacjach z: instrumentu głównego
2. Konsultacje odbywają się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów /zał. nr 1a/
oraz nauczyciela instrumentu głównego/zał. nr 1b/ w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na
adres mailowy sekretariatu szkoły. Wzory wniosków dostępne są do pobrania na stronie
internetowej szkoły.
3. Rodzic/prawny opiekun, którego dziecko zdecyduje się dołączyć do konsultacji, zobowiązany
jest złożyć wniosek z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Rodzic/opiekun prawny oraz nauczyciel dołączają do wniosku oświadczenia wg
zamieszczonego wzoru odpowiednio /zał. nr 2a/ oraz /zał. nr 2b/.
5. Konsultacje prowadzone są w formie zajęć indywidualnych wg harmonogramu ustalonego
przez dyrektora.
6. Uczniowie biorący udział w wyznaczonych zajęciach zostaną przyporządkowani do sali
i poinformowani o tym fakcie poprzez nauczyciela instrumentu głównego.
7. Wchodząc do budynku szkoły uczniowie zachowują bezpieczną odległość między sobą /2 m
od kolejnej osoby/, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa).
8. Uczniowie przychodzący na konsultacje przed wejściem do budynku szkoły dezynfekują ręce
płynem, który znajduje się w korytarzu obok drzwi wejściowych.
9. Uczeń przebywa w budynku szkoły we własnej osłonie ust i nosa (maseczka, przyłbica).
10. Przed wejściem do budynku szkoły uczniowi mierzona jest termometrem bezdotykowym
temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37°C.
11. Jeżeli pomiar temperatury wskaże więcej niż 37°C należy odczekać 5 minut i ponowić
czynność. Jeżeli temperatura po raz drugi wskazuje na wartość większą niż 37°C uczeń nie
może uczestniczyć w konsultacjach, będzie oczekiwać w wyznaczonym pomieszczeniu
ewentualnej izolacji /izolatorium/ pod opieką pracownika szkoły na przyjazd rodziców.
12. Na teren szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo i udają się bezpośrednio do wyznaczonej
w harmonogramie sali, z zachowaniem pełnych środków ostrożności, gdzie oczekuje na nich
nauczyciel.
13. W konsultacjach może uczestniczyć uczeń, który na pierwszych zajęciach przedstawi
nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodziców. Oświadczenie dostępne na stronie
szkoły /zał. nr 2/.
14. Uczniowie zabierają do szkoły własny instrument i zestaw nut.
15. Nauczyciel nie może prezentować utworów czy sposobów rozwiązywania zagadnień
muzycznych korzystając z instrumentu ucznia.
16. Nauczyciel oraz uczeń podczas konsultacji przebywają w osłonie ust i nosa (maseczka,
przyłbica), chyba że specyfika instrumentu uniemożliwia grę w ww. osłonie.
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17. Nauczyciel wyjaśnia uczniom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały
wprowadzone. /Zwraca uwagę na regularne mycie rąk, wietrzenie sali, unika organizowania
się większych skupisk uczniów w jednym miejscu, podczas przerw między konsultacjami/.
18. Przerwa pomiędzy kolejnymi konsultacjami powinna wynosić minimum 15 minut W tym
czasie pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie i dezynfekują przedmioty z którymi mieli
styczność zarówno nauczyciel jak i uczeń.
19. Pracownicy obsługi zachowują bezpieczną odległość między sobą /2 m od kolejnej osoby/,
przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust
i nosa oraz rąk).

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia wirusa
Podstawa prawna:
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
• wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym
Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. W przypadku, gdy u dziecka przebywającego na terenie PSM I stopnia w Strzelcach
Opolskich stwierdzono objawy charakteryzujące się: kaszlem, dusznością i podwyższoną
temperaturą ciała (powyżej 37°C wykazane w dwóch kolejnych pomiarach):
• nauczyciel/pracownik obsługi informuje telefonicznie wyznaczoną osobę.
• wyznaczony pracownik zabezpieczony w indywidualne środki ochrony osobistej odizolowuje
dziecko do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ i telefonicznie
zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać
minimum 2 metry odległości;
• dyrektor lub sekretarz szkoły zawiadamia rodziców ucznia oraz właściwą stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do
instrukcji służb ratowniczych.
2. W sytuacji, gdy pracownik w czasie pobytu w szkole przejawia objawy charakteryzujące się:
kaszlem, dusznością i podwyższoną temperaturą ciała:
• zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi i zostaje odsunięty od pracy;
• udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ z zachowaniem
odpowiednich środków ostrożności;
• dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną
lub w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do
instrukcji służb ratowniczych;
3. W zaistniałej sytuacji wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów i nauczycieli na
konsultacje i stosuje się do zaleceń wydanych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną;
4. obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik podejrzany o zakażenie, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej;
5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do zaleceń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
6. Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku.
Dyrektor Szkoły
Tadeusz Widera
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