PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st.
im. St. MONIUSZKI w ZBĄSZYNIU

Podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.),
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386)
 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 COVID19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w szkole
Do przestrzegania procedury zobowiązani są :
wszyscy pracownicy, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki.
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Organizacja zajęć w szkole:
Informacje ogólne

 Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których
pracownik szkoły będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się z nimi w sytuacji
wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.

 W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel może
zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia.
Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany
odrębnym pomieszczeniu sala nr 1.16, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
Powiadomieni rodzice/opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

 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.

 W ciągach komunikacyjnych poruszamy się w maseczkach lub przyłbicach.
 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować są usuwane lub ogranicza się do nich dostęp.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Biblioteka

szkolna

jest

czynna

codziennie

w

godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:45-17:45

11:45–16:45

13:30-16:00

11:45-15:45

15:00-17:30

Nuty i książki zwracane do biblioteki podlegają kwarantannie przez 48 godzin.
Zajęcia rytmiki:

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.

 W sali rytmiki używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

2

Przybycie ucznia do szkoły

 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 lub w izolacji.

 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.

 Przy wejściu do budynku szkoły należy umyć i zdezynfekować ręce
 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
o 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
o dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
o dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
o opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 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.

 Uczeń posiada własne przybory i nuty, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub na pulpicie. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

31 sierpnia 2020r.
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