
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ 
I st. im. JULIUSZA ŁUCIUKA w MIKLUSZOWICACH

od 1 września 2020 r.

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 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 zdezynfekować ręce.
 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.
 Na terenie szkoły uczniowie poruszają się w maseczkach a po wejściu do sali lekcyjnej maseczki 

zdejmują.
 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych (np. klawiatura fortepianu) należy

dezynfekować po każdym uczniu.
 Do szatni uczniowie wchodzą rotacyjnie (maksymalnie 4 osoby równocześnie).

 Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły chyba, że wcześniej 
poinformują sekretariat szkoły o konieczności (wypożyczenie instrumentu, dopełnieni formalności 
etc.).
W takiej sytuacji wchodzi na tern szkoły:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zakrywa usta i nos, dezynfekuje ręce,
c) zachowuje dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW 
SZKOŁY

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. 
 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 
 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 W sytuacji kiedy nauczyciel zostanie skierowany na domową kwarantannę zobligowany jest 

do prowadzenia zajęć w formie zdalnej.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ODIZOLOWANIA 
UCZNIA Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-Co-2

 
Jeżeli u ucznia przebywającego na terenie szkoły podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, 
nauczyciel prowadzący w danym momencie zajęcia odprowadza ucznia do wyznaczonego miejsca 
izolacji, dokonuje pomiaru temperatury ucznia oraz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów 
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
Jeżeli nauczyciel prowadzi w tym momencie zajęcia zbiorowe zwraca się o dopilnowanie grupy do 
innego znajdującego się w tym czasie na terenie szkoły nauczyciela a sam dopełnia procedury.
Nauczyciel sprawujący opiekę nad izolowanym uczniem powinien mieć zakryte usta i nos, 
zachować dystans 2m, może mieć założone rękawiczki.

W sytuacji, kiedy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie zostaną poddani wszyscy
uczniowie tej klasy. Kontynuują oni naukę w formie zdalnej.


