
 

 

 

 

Regulamin organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha 

Kilara w Dzierżoniowie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN,MZ 

i GIS 

 

1. Szkoła jest czynna w godzinach od 8.00-21.00 

2. Zaleca się kontakt telefoniczny lub poprzez skrzynkę mailową z sekretariatem 

Szkoły codziennie w godzinach 8.00-15.30 

3. Dyrektor Szkoły przyjmuje zainteresowane osoby po uprzednim umówieniu 

telefonicznym lub poprzez skrzynkę mailową. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Przy wejściu do budynku Szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za 

pomocą dyspensera ustawionego przy wejściu do Szkoły. 

7. Do Szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów klasy 

pierwszej. 

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników Szkoły min. 1,5 m, 

d) 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). 

9. Pobyt w przestrzeni szkolnej osób postronnych ogranicza się do niezbędnego 

minimum. 

10. Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 



zostanie odizolowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zapewniając 

min. 2 m odległości od innych osób, a Szkoła niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły ( zalecany własny 

środek transportu). 

11. 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. 

12. Uczeń powinien posiadać wyłącznie własne przybory i podręczniki, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W czasie zajęć lekcyjnych sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co 

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

Przed rozpoczęciem zajęć zbiorowych ławki będą podlegały dezynfekcji. 

14. Nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych organizuje przerwy dla swoich 

uczniów nie rzadziej, niż co 45 min. 

15. Instrumenty oraz używany przez uczniów sprzęt będzie po zakończeniu każdych 

zajęć dezynfekowany. 

16. Zajęcia ruchowe odbywają się w Sali nr 4 z zachowaniem dystansu. 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

(nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie 

orzeczenia lekarskiego bądź poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

18.Obowiązuje konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece szkolnej. 

19. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów uczniów oraz 

nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi. 

20. Zaleca się uczniom dezynfekcję rąk przed wejściem do szatni szkolnej. 

21. W przestrzeniach wspólnych Szkoły (korytarze, toalety) wszystkich (uczniowie, 

opiekunowie, nauczyciele, pracownicy) obowiązuje używanie maseczek 

ochronnych. 

22. W przypadku wątpliwości odnośnie stanu zdrowia ucznia, będzie on podlegał 

mierzeniu temperatury za pomocą bezdotykowego termometru, dokonywanego 

przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika Szkoły. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do odwołania. 


