ZARZĄDZENIE nr 17/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021 poz. 4982 z późn. zm.), wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 2 sierpnia 2021 r.
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny zarządzam,
co następuje:
§1
Wprowadzam Procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19, stanowiącą
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Podanie procedury do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści
procedury na stronie internetowej szkoły.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej w sprawie procedury określającej funkcjonowanie szkoły w czasie
epidemii COVID-19 w ZSM.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Dyrektor ZSM
Anna Gołkowska

Załącznik
do zarządzenia Nr 17/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
z dnia 1 września 2021 r.
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna:
1. Wytyczne z GIS, MEN, MZ.
2. 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. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 982 i 1519 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:
1. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką
pracowników szkoły;
2. uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
3. zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji
pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego
zakażenia.
W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
obliguje do stosowania niniejszej procedury wszystkich pracowników, uczniów,
opiekunów uczniów i osoby przebywające na terenie szkoły.

§1
Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół
Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej szkołą, odpowiada
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej,
zwany dalej Dyrektorem.
2. W procedurze stosuje się skróty: OSM (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej)
i SM (Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
w Dąbrowie Górniczej).
3. Szkoła zapewnia:
1) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące
na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe,
fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły;
2) kosz na odpady, do którego wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski,
rękawiczki – są to odpady zmieszane.
4. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka,
duszności).
5. Do szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku
szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk lub umycia rąk wodą z mydłem zaraz po wejściu
do budynku.1
7. Na terenie szkoły uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

9. W szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego.
Zgody na pomiar temperatury u dziecka udziela rodzic (opiekun prawny dziecka)
– załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
10. Dyrektor wyznacza obszar w szkole, w którym mogą przebywać osoby z zewnątrz
(tylko z osłoną ust i nosa, bez objawów chorobowych). Informacji dotyczącej miejsc,
w których mogą przebywać osoby spoza szkoły, udziela woźna.
11. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust
ani nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra
właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także
w niniejszej Procedurze, natomiast zaleca się stosowanie osłony ust i nosa
w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety).
12. Przebywając na terenie szkoły, uczniowie muszą unikać gromadzenia się i ścisku
oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach
wspólnych, bibliotece, w stołówce i w świetlicy.
13. Uczniowie danej klasy odbywają wszystkie zajęcia w jednej, wyznaczonej sali
za wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, przedmiotów teoretycznomuzycznych, na które przemieszczają się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
14. W sali lekcyjnej są usunięte lub zabezpieczone przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
15. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku ucznia.
16. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i zabawkami między sobą.
17. Obowiązuje zakaz dzielenia się jedzeniem i piciem.
18. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, typu zabawki itp.
19. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone , przynajmniej raz w ciągu godziny.
20. W klasach I-III oraz IV-VIII, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy:
1) zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
2) pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
3) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię biurka nauczyciela,
4) w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów,

5) w miarę potrzeby zapewnić nauczycielowi maseczki, rękawiczki jednorazowe
lub środki do dezynfekcji rąk .
21. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W trakcie przerw dla bezpieczeństwa własnego oraz pracowników szkoły uczniowie
powinni zasłaniać usta i nos, zachować dystans, często myć ręce, unikać dotykania okolic
oczu, nosa i ust.
22. Pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły odbywa się pod nadzorem wychowawcy
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
23. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz biegania i przemieszczania się po szkole
(uczniowie pozostają w obrębie swoich korytarzy).
24. Nie będą organizowane żadne wycieczki wyjazdowe do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
25. Sugeruje się, aby sprawy wychowawcze załatwiane były za pomocą maili/e-dziennika,
telefonicznie, lub osobiście w terminie wcześniej uzgodnionym z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego.
26. Zabrania się wchodzenia na teren szkoły rodzicom (opiekunom prawnym).
Tylko w przypadku uczniów klas pierwszych i nowych uczniów dopuszcza się możliwość
wejścia jednego rodzica/ opiekuna do szatni przez okres pierwszego miesiąca nauki.
Uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, rodzic może towarzyszyć przez cały rok szkolny.
27. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów
od pracowników szkoły.
28. Dyrektor może zawiesić częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne
w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
i
wprowadza
w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne
i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.
II. PRACOWNICY SZKOŁY
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
1) poinformować

dyrektora

szkoły

o

z

istotnych

problemach

zdrowotnych,

które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ
na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia
dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik
zobowiązany jest przedstawić do wglądu dyrektorowi dokument, który może
potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne. Istotnymi problemami
zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie
tętnicze, choroby płuc – astma, zaburzenia odporności;

2) wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe
rękawiczki) do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza znajdującego się
przy wejściu do szkoły;
3) dbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły;
4) postępować

zgodnie

z

przepisami

wprowadzonymi

niniejszą

Procedurą

bezpieczeństwa.
2. Nauczyciele:
1) planują zajęcia indywidualne i dodatkowe w takiej kolejności, aby uczniowie OSM
mogli opuścić budynek szkoły jak najszybciej po zakończeniu zajęć grupowych;
2) kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – ob.jawy chorobowe sugerujące infekcję
dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty
przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
3) nauczyciele dyżurujący w szatni zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu
społecznego oraz koordynowania ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać
gromadzenia się uczniów, a jeśli to możliwe – zapewniają uczniom możliwość
korzystania z pobytu na świeżym powietrzu;
4) edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce –
zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, zgodnie z instrukcją
wywieszoną przy dozownikach z płynem;
5) wietrzą salę, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne – także w czasie zajęć;
6) ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami
– także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
7) dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami
szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej
ławce, w swoim plecaku/szafce;
8) zabezpieczają/chowają pomoce dydaktyczne i inne przedmioty, które znajdują się
w sali i pokoju nauczycielskim – w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji;
9) odkładają używane przez uczniów w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne,
zabawki w wyznaczone i opisane miejsce w sali – pozostawiając je do mycia,
czyszczenia, dezynfekcji;
10) w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki),
które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, zobowiązują ucznia do schowania
przedmiotu do plecaka;

11) dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren
szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
12) utrzymują kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów przede wszystkim
za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty –
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. dystans co najmniej 1,5 m;
13) zgłaszają woźnej datę i godzinę umówienia się na spotkanie z rodzicem (opiekunem
prawnym) ucznia, podając jego imię i nazwisko;
14) z pracownikami administracji kontaktują się przede wszystkim mailowo, telefonicznie, przez skrzynkę korespondencyjną;
15) wychowawcy i opiekunowie klas na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązani są
do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących
w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy
i biblioteki. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;
3. Pracownicy administracji ograniczają kontakty z nauczycielami, uczniami oraz osobami
trzecimi.
4. Kierownik świetlicy:
1) nadzoruje warunki, w których uczniowie spożywają posiłek;
2) ustala godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy i przekazuje
informację wychowawcom oraz rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów;
3) usuwa przedmioty takie jak: cukiernica, solniczka itp.
4) nadzoruje dezynfekcję powierzchni krzeseł oraz stołów, przy których spożywane były
posiłki.
5. Pracownicy obsługi:
1) pracują w rękawiczkach według poniższego harmonogramu mycia i dezynfekowania
pomieszczeń:

L.p.

1.

2.

Rodzaj powierzchni,
sprzętu

toalety i urządzenia

środki myjące,

sanitarno-higieniczne

płyn dezynfekujący

gabinet pielęgniarki
klamki, poręcze,

3.

Sposób mycia dezynfekcji

włączniki światła, podłogi,
dystrybutor wody

Częstotliwość

na bieżąco, min. 3 x dziennie

środki myjące,

na bieżąco i na wezwanie

płyn dezynfekujący

pielęgniarki

środki myjące,
płyn dezynfekujący

na bieżąco, min. 2 x dziennie

ciągi komunikacyjne
4.

i drzwi wejściowe

płyn dezynfekujący

raz dziennie

do szkoły
blaty stołów,
oparcia krzeseł, z których
5.

korzystali uczniowie

płyn dezynfekujący

(sale lekcyjne, jadalnia,

między poszczególnymi
oddziałami

korytarz)
pomoce dydaktyczne
6.

i sportowe – pozostawione
w salach w wyznaczonych

płyn dezynfekujący

raz dziennie – po skorzystaniu
przez uczniów w danym dniu

i opisanych miejscach
7.

szatnia

płyn dezynfekujący

między uczniami OSM a SM
niezwłocznie po opuszczeniu

8.

izolatorium

płyn dezynfekujący

pomieszczenia przez osobę
izolowaną

2) przeprowadzając dezynfekcję pracownicy postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami
wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego, a także
wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci
ani pracowników na wdychanie oparów;
3) myjąc lub dezynfekując zabawki i pomoce dydaktyczne (w tym fortepiany i pianina)
przestrzegają poniższych zasad:
a) w zakresie mycia i przecierania – każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy
dokładnie wyczyścić — powierzchnię przemyć ciepłą wodą z dodatkiem
stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły.
Po umyciu zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać
gąbkę/szmatkę;
b) w zakresie dezynfekowania – zdezynfekować zabawkę lub pomoc dydaktyczną
zarejestrowanym środkiem nietoksycznym i jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć na wolnym powietrzu,
aby unikać wdychania oparów;
c) sprzęty i zabawki elektroniczne/komputery/laptopy/pianina/fortepiany należy
dezynfekować najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonym preparatem
dezynfekującym, gdyż woda może prowadzić do ich uszkodzenia;
d) używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć
w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali
i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
6. Woźna:
1) dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu
do szkoły lub umyli ręce wodą z mydłem;
2) pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów
ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta
i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk
przy wejściu do placówki;
3) wskazuje osobom z zewnątrz obszar, w którym mogą przebywać, instruuje odnośnie
konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren
placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych
osób, co najmniej 1,5 metra;

4) prowadzi rejestr osób wchodzących do szkoły (pracowników, rodziców i osób trzecich) oraz rejestr osób, które opuściły budynek szkoły (pracowników, rodziców i osób
trzecich). Rejestr zawiera datę, godzinę wejścia i wyjścia, imię i nazwisko osoby;
5) wpuszcza na teren szkoły wyłącznie pracowników i uczniów – z tym, że dopuszcza się
możliwość wejścia do szkoły:
a) pierwszoklasisty z jednym opiekunem;
b) pracownika poczty i kuriera;
c) osoby wskazanej przez dyrektora lub jego zastępców;
d) ucznia z jednym opiekunem na popis klasy instrumentu;
6) osoby, która za zgodą Dyrektora szkoły oczekuje na dziecko w wyznaczonej
poczekalni;
7) dba o to, aby drzwi wejściowe do szkoły były zamknięte w taki sposób, aby nie było
można było ich otworzyć od strony zewnętrznej;
8) wydaje klucze wyłącznie pracownikom szkoły;
7. Szatniarka i nauczyciel dyżurujący:
1) kierują ruchem w szatni klas młodszych tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów
i umożliwić zachowanie dystansu społecznego między nimi;
2) po

skorzystaniu

uczniów

z

szatni

szatniarka

zamyka

szatnię.

Wejście

do pomieszczenia umożliwione będzie po skończeniu zajęć zgodnie z planem lekcji
danej klasy. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji
przed zakończeniem zajęć oddziału) woźna umożliwia skorzystanie z szatni.

III.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR UCZNIÓW ZE SZKOŁY

1. Do budynku szkoły wpuszczani są pracownicy i uczniowie szkoły – zgodnie z planem
zajęć. Dopuszcza się możliwość wejścia na teren szkoły ucznia klasy pierwszej z jednym
opiekunem oraz osób wskazanych w ust. 6 pkt 5 poprzedniego rozdziału.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w szczególnie uzasadnionych sytuacjach
wejść do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, które są uczniami szkoły,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) opiekun może przebywać tylko w holu przy wejściu do szkoły,

5) opiekun powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Osoba, która za zgodą Dyrektora szkoły oczekuje na dziecko w wyznaczonej poczekalni,
może przebywać wyłącznie w tym miejscu i w ustalonym czasie.
4. Uczniowie klas SM są wpuszczani na zajęcia teoretyczne zgodnie z planem zajęć
– nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Zostawiają swoje rzeczy w szatni
i czekają na nauczyciela przed salą.
5. Uczeń przychodzi do szkoły na zajęcia instrumentu nie wcześniej niż 10 minut
przed rozpoczęciem zajęć.
6. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa,
wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane – przy wejściu do szkoły.
7. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć,
w których bierze udział.
8. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej odbywa się poprzez zgłoszenie na portierni imienia
i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Wychowawcy świetlicy proszą
dziecko, po które przyszedł rodzic (opiekun prawny), o opuszczenie świetlicy.
IV. KORZYSTANIE Z TOALET, SZATNI, PRZECHOWALNI INSTRUMENTÓW
1. Z szatni i przechowalni instrumentów korzystają wyłącznie uczniowie.
2. Każdy uczeń ma w szatni oddzielną szafkę zamykaną na klucz i tylko tam odkłada
wierzchnie okrycie oraz zostawia obuwie w podpisanym worku/reklamówce. Odbiera
swoje rzeczy po zakończeniu zajęć.
3. Zapewnia się odrębne godziny korzystania z szatni: uczniowie klas I-III OSM korzystają
z szatni o godz. 8.00, uczniowie klas IV-VIII OSM korzystają z szatni o godz. 7.45,
uczniowie SM – zgodnie z planem zajęć.
4. Uczniowie przebywają w szatni wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży
wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.
5. Przebywając w szatni i przechowalni instrumentów, uczniowie zobowiązani są
do unikania ścisku – uczeń nie wchodzi do pomieszczenia, jeśli nie ma możliwości
swobodnego przemieszczenia się w tym miejscu.

6. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni i przechowalni instrumentów zachowują
między sobą dystans i nie blokują wejścia do szatni, umożliwiając korzystającym
z pomieszczenia swobodne bezkontaktowe opuszczenie go.
7. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni
i przechowalni instrumentów.
8. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni/ przechowalni
instrumentów, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela
dyżurującego.
9. W trakcie zajęć schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych,
np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica lub organizacji zajęć na świeżym
powietrzu. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swoich rzeczy.
V. ORGANIZACJA BEZPIECZNEGO ŻYWIENIA
1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich
pobytu na terenie placówki.
2. Odbierając produkty dostarczane przez dostawcę, intendent zakłada rękawiczki
oraz maseczkę.
3. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce.
4. Personel kuchenny i pracownicy obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami
oraz nauczycielami.
5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce szkolnej oraz zasad ograniczenie możliwości
ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
1) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, uczniów tej samej grupy:
11.25 – 11.45: klasa I, II, III A
12.30 – 12.45: klasa III B, IV, V
13.30 – 13.45: klasa VI, VII, VIII
2) obowiązuje zakaz wydawania żetonów uczniom
3) każdy uczeń korzystający z posiłków na stołówce szkolnej jest zobowiązany
do podania numeru i klasy kierownikowi stołówki
4) odległość pomiędzy stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5m. Ze stolika
4-osobowego korzysta maksymalnie dwóch uczniów w tym samym czasie

6. Osoba

odpowiedzialna

za

podawanie

uczniom

posiłków

obowiązana

jest

do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest
posiłek.
7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza

krzeseł są dezynfekowane przez personel

sprzątający. Wielorazowe naczynia i sztućce są wydawane każdemu uczniowi tylko przez
personel kuchenny.
8. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu i wyjściu na stołówkę szkolną
umożliwiającą łatwy dostęp dla uczniów oraz pracowników szkoły
9. W stołówce szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny związane z:
1) częstym myciem rąk wodą z mydłem,
2) ochroną podczas kichania i kaszlu oraz unikaniem dotykania oczu, nosa i ust.
3) dezynfekcją rąk przy wejściu na stołówkę szkolną i po opuszczeniu jej
10. Wychowawcy świetlicy pełniąc dyżur na stołówce szkolnej w razie konieczności są
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki
oraz osłonę na usta i nos.
11. Obowiązuje zakaz przechodzenia przez stołówkę szkolną uczniów, którzy nie korzystają
z posiłków na stołówce szkolnej
VI. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Uczniowie przychodzący na zajęcia wychowania fizycznego przebierają się w szatni.
2. Po zajęciach szatnia jest wietrzona. Ze względu na małe powierzchnie szatni uczniowie
przebywający w nich mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
3. Przed i po zajęciach wychowania fizycznego uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
4. Uczniowie

obowiązkowo

zmieniają

strój

na

zajęcia

wychowania

fizycznego.

Nie ma możliwości ćwiczenia w dresie, w którym uczeń przyszedł do szkoły.
5. Na zajęcia uczniowie wychodzą pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Zajęcia sportowe prowadzone będą w taki sposób, aby ograniczyć sytuacje sprzyjające
bliskiemu kontaktowi pomiędzy ćwiczącymi.
7. Zajęcia z gier zespołowych będą prowadzone w formie wyizolowanych ćwiczeń.
Podczas gry szkolnej przepisy gry

zostaną zmodyfikowane tak, aby maksymalnie

ograniczyć możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy ćwiczącymi.
8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie dezynfekowany.

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.), z których korzystają uczniowie, powinny zostać
zabezpieczone przez nauczyciela prowadzącego wychowanie fizyczne.
10. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu, natomiast
na terenie szkoły tylko w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

VII. BIBLIOTEKA
1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem
pracy biblioteki. Godziny pracy biblioteki szkolnej znajdują się na jej drzwiach
oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka szkolna.
2. Z biblioteki mogą korzystać tylko uczniowie lub nauczyciele zainteresowani
wypożyczeniem lub zwrotem książek lub innych zbiorów oraz skorzystaniem z ksero.
3. Za koordynowanie wypożyczeń zbiorów biblioteki oraz wchodzenia i wychodzenia do
niej uczniów i nauczycieli odpowiada nauczyciel biblioteki.
4. Do biblioteki maksymalnie mogą wejść dwie osoby. Należy zachować w niej bezpieczną
odległość od rozmówcy i współpracowników – 2 metry, minimum 1,5.
5. W przypadku większej liczby osób chcących skorzystać z biblioteki, powinny one
oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
6. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej - rękawiczki, osłona ust
i nosa (maseczka), a także środek do dezynfekcji rąk, blatu i korzysta z nich w miejscu
pracy.
7. Wolny dostęp do półek zostaje ograniczony dla czytelników. Książki podaje bibliotekarz.
8. Zbiory udostępniane są według Regulaminu Biblioteki.
9. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania
telefonów komórkowych.
10. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
11. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową)
na okres dwóch tygodni.
12. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą
liczbę książek.

13. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
14. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
15. Zwrócone do biblioteki książki i inne materiały składowane są w wyznaczonym miejscu
w bibliotece na okres 2-dniowej kwarantanny (zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS).
Materiały zostają opatrzone datą zwrotu i wyłączone z użytkowania do czasu zakończenia
kwarantann (2 dni). Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
16. Pomieszczenie wietrzone jest co najmniej raz na godzinę, lub w razie potrzeby – częściej.
17. Zamówienia na książki można składać drogą elektroniczną- poprzez dziennik
elektroniczny.
18. Nauczyciel bibliotekarz:
1) pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne
przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;
2) książki i inne materiały wydaje bezpośrednio osobie zamawiającej;
3) odkłada zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone
do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkłada je na półkę zgodnie
z pierwotnym ich układem
4) pilnuje, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali
z książek oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną
kwarantannę.
19. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami bibliotecznymi, konieczne jest
zachowanie kwarantanny zbiorów na 10 dni i wyłączenie z użytkowania tej części
zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
20. Dostęp do zwracanych książek i materiałów ma tylko nauczyciel bibliotekarz.
VIII. ŚWIETLICA
1. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie udają się na zajęcia świetlicowe zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy po uprzednim
telefonicznym powiadomieniu.
2. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają dostęp jedynie do środków
dydaktycznych ( np. klocków, gier, piłek, skakanek itp.) które można skutecznie umyć,
uprać lub zdezynfekować. Uczniowie nie mogą przynosić własnych zabawek lub gier.

3. Świetlica

szkolna

dysponuje

następującymi

pomieszczeniami

przeznaczonymi

dla uczniów:
1) sala nr 11
2) sala nr 12
3) sala nr 14
4) sala szklana
5) sala rekreacyjna (w określonych godzinach)
6) mała salka gimnastyczna (w określonych godzinach)
7) sala informatyczna (w określonych godzinach)
8) wyznaczone sale klasowe (w określonych godzinach).
4. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe mogą być również zorganizowane przez wychowawcę świetlicy na świeżym powietrzu (na terenie szkoły), przy zachowaniu dystansu
pomiędzy uczniami.
5. Do poszczególnych sal są przyporządkowane określone grupy uczniów wraz z wyznaczonym, tym samym wychowawcą świetlicy.
6. Wszystkie sale, w których przebywają uczniowie są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę,
w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
7. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy szkolnej, w miejscu umożliwiającym
łatwy dostęp dla uczniów oraz wychowawców świetlicy.
8. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny związane z:
1) częstym myciem rąk wodą z mydłem (np. po zakończonych zajęciach, po przyjściu
z zajęć instrumentu, po powrocie z obiadu, po skorzystaniu z toalety itp.)
2) ochroną podczas kichania i kaszlu oraz unikaniem dotykania oczu, nosa i ust.
9. Wychowawcy świetlicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki oraz osłonę na usta i nos.
10. W celu uniknięcia tworzenia się zbyt licznych grup dzieci w świetlicy, zaleca się jak
najwcześniejszy ich odbiór.
11. Ze świetlicy szkolnej uczniowie są odbierani tylko

przez rodziców (prawnych

opiekunów) lub osoby do tego pisemnie upoważnione, które są zdrowe

IX. ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć
w przypisanych do tych zajęć salach.
2. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się.
3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się
uczniów.
4. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne
w miejsce do tego wyznaczone.
5. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący
dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.
6. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed
i po odbyciu zajęć.
IX. GABINET PIELĘGNIARKI
1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki.
2. W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu– 1,5 metra.
3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
4. Pielęgniarka szkolna korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych i maseczki
ochronnej.
5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko,
biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

§2
I. NAUKA HYBRYDOWA LUB ZDALNA
WARIANT B – NAUKA HYBRYDOWA
1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie
ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację
nauki.
2. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) dotyczy pojedynczych lub niewielkich grup
uczniów, zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas.
3. W przypadku wprowadzenia tego wariantu część szkoły pracująca/ucząca się stacjonarnie
realizuje założenia procedury dla wariantu A, natomiast część osób wyznaczona
do pracy/nauki zdalnej podlega zasadom opisanym w wariancie C.
WARIANT C – PRACA ZDALNA I PRZYGOTOWANIE DO NAUKI ZDALNEJ
1. Wychowawcy i opiekunowie klas w pierwszych dniach nauki dokonują diagnozy
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu swoich podopiecznych.
Ustalają czy każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych
prowadzonych w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji.
2. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczącym obsługi narzędzi
do kształcenia na odległość obowiązujących w szkole – Teams.
3. Nowi uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele otrzymują na początku roku
szkolnego loginy i hasła do dziennika elektronicznego.
4. Wszyscy nauczyciele posiadają służbowe adresy mailowe podane do wiadomości
na stronie internetowej szkoły.
5. Wszyscy uczniowie OSM na lekcjach informatyki w szkole zapoznają się z obsługą
narzędzi multimedialnych niezbędnych do nauki zdalnej, natomiast uczniowie SM
otrzymują film instruktażowy na ten temat.
6. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły są przekazywane
przez dziennik elektroniczny Mobireg.

II. REALIZACJA LEKCJI PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
1. Nauczyciele planując i przeprowadzając lekcję, stosują metodę synchroniczną –
nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie (wideolekcja).
2. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania
tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
3. Uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze ustala się limit lekcji
prowadzonych w czasie rzeczywistym – do dwóch lekcji z każdego przedmiotu
tygodniowo lub skrócenie lekcji do 30 minut.
4. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu
materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
5. Wszystkie lekcje zdalne odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams.
6. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne w godzinach swojej pracy wg obowiązującego
planu lekcji, który dyrektor może czasowo zmodyfikować.
7. Obecność ucznia jest sprawdzana na bieżąco podczas lekcji w czasie rzeczywistym
lub poprzez odbiór zadań przekazanych za pomocą dziennika elektronicznego. Ostateczny
termin odbioru zadań ustali nauczyciel prowadzący.
8. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość nauczyciele pozostają ze sobą w stałym kontakcie w ramach pracy sekcji
oraz zespołów nauczycielskich, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami.
9. W ramach zajęć akompaniamentu nauczyciele przesyłają uczniom nagrania akompaniamentów w różnorodnych tempach dostosowanych do etapu pracy nad utworem. Ponadto
akompaniatorzy pracują nad repertuarem zaleconym przez nauczycieli instrumentów
głównych.
IV. ROLA WYCHOWAWCÓW/OPIEKUNÓW KLAS PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
1. Wychowawca/opiekun pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco
monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. W przypadku nieobecności
ucznia ustala powód tego zdarzenia.
2. Wychowawca/opiekun, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom
zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu
bieżących problemów.

3. Wychowawca

OSM,

przy

wsparciu

specjalistów,

programu

wychowawczo-

profilaktycznego – dostosowuje tematykę lekcji wychowawczych do pojawiających się
problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
4. Konsultacje z wychowawcami oraz opiekunami klas odbywają się zgodnie z zasadami
przyjętymi w niniejszych Procedurach.

V. ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:
1) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
2) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych
trudności,
3) uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.
2. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje,
które zadanie będzie podlegało ocenie.
3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów,
quizów, poleceń nauczyciela, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie
Teams

lub

w

postaci

samodzielnej,

udokumentowanej

w

sposób

określony

przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności
posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki.
6. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela
terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.
7. Zasady poprawiania ocen określa przedmiotowy system oceniania.
8. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania
zadania.
9. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być
umieszczana zgodnie z zapisami statutowymi szkoły. Nauczyciel wskazuje datę i godzinę
rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie.
10. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.

11. W razie przedłużającego się okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia
do trybu ustalenia tej oceny.
VI. DZIAŁANIE BIBLIOTEKI PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
1. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych online.
2. Nauczyciel bibliotekarz jest w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy
aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
3. Nauczyciel bibliotekarz może czytać uczniom w czasie rzeczywistym online.
4. Pracownik biblioteki promuje czytelnictwo poprzez przesyłanie za pomocą dziennika
elektronicznego linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek,
linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny
dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych
zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa
Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych,
wydarzeń kulturalnych.
5. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące
akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych.
VII. ŚWIETLICA SZKOLNA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
Nauczyciele świetlicy są do dyspozycji rodziców poprzez doradztwo w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz dzielenie się materiałami na temat kreatywnego spędzania czasu
w domu.

VIII. REALIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PODCZAS NAUKI ZDALNEJ
1. Rodzice uczniów powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych
ćwiczeń przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani – w
miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu. W zajęciach wymagających
aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń odpowiednich do
możliwości
i sprawności uczniów:
1) prowadzenie

zajęć

wychowania

fizycznego

za

pośrednictwem

ustalonej

w szkole platformy Teams,
2) przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących
uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają
zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
3) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
4) przygotowanie

zestawów

ćwiczeń

korekcyjno-kompensacyjnych

możliwych

do wykonania w warunkach domowych,
5) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
6) inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą online
rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,
7) challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki,
pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów,

IX.

ZAPEWNIENIE I REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ

1. Pedagog

szkolny

udostępnia

za

pomocą

dziennika

elektronicznego

materiały

psychoedukacyjne dotyczące motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki,
sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy
przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie
z trudnymi emocjami.

2. W ramach wsparcia pedagog proponuje prezentacje multimedialne o tematyce związanej
z emocjami oraz właściwymi zachowaniami społecznymi w celu utrwalania i przenoszenia
wiedzy z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych nabytej w szkole na środowisko
domowe, a także dotyczących czynności samoobsługowych, porządkowych, mających
na celu zachęcenie uczniów do czynnego udziału w domowych aktywnościach.
3. W okresie nauki zdalnej wszystkich nauczycieli obowiązuje stosowanie się do zaleceń
i wskazań zawartych w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

X. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ
1. W szkole obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji nauczania jest dziennik
elektroniczny.
2. Nauczyciele realizujący obowiązki poza szkołą wypełniają dziennik elektroniczny.

§3
KOMUNIKACJA Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI)
UCZNIÓW SZKOŁY
1. W okresie epidemii kontakt pracowników szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi
odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail,
e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest
to jedyny sposób komunikacji rodziców z pracownikami szkoły.
2. Z pracownikami

administracji

należy kontaktować

się telefonicznie, mailowo

lub przez skrzynkę korespondencyjną umieszczoną przed wejściem do budynku szkoły.
3. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole opiekunów uczniów klas II-VIII OSM,
II-VI/6 SM i II-IV/4 SM oraz osób trzecich, które powinny kontaktować się
z pracownikami szkoły z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość –
z dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikami sekcji możliwy jest kontakt telefoniczny
za pośrednictwem portierni, natomiast z nauczycielami za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.
4. Rodzic

(opiekun

prawny)

na

spotkanie

bezpośrednie,

rozmowę

umawia

się

z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-dziennik.
W bezpośrednim kontakcie rodzic i nauczyciel mają obowiązek założyć osłonę ust i nosa
oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu
wyznaczonym przez nauczyciela i zapewniającym utrzymanie dystansu między
rozmówcami.
5. Rodzic, który jest umówiony na spotkanie z nauczycielem, zobowiązany jest do podania
woźnej swojego imienia i nazwiska oraz nazwiska nauczyciela, z którym jest umówiony.
Wchodząc na teren szkoły, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest zdezynfekować
ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych.
6. Woźny ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego), który zgłasza
spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do podania szkole numerów telefonu
do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.
8. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19) służą
numery telefonów do sekretariatu – opublikowane na stronie internetowej szkoły.

9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie
poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności
niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
10. Rodzice/opiekunowie prawni (także uczniowie pełnoletni) mają wgląd do niniejszych
Procedur za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

§4
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
I PODEJRZENIE ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY
temperatura ciała powyżej 38oC, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
i skontaktować się z lekarzem.
2. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób,
ograniczając kontakt (izolatorium).
3. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
4. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zostaną otrzymane
zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy
w szkole.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.
7. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:
1) wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;
2) dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi
oraz sprzętów, których używał,
3) dostosowanie

warunków

pracy

do

zaleceń

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej,
4) uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.
8. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA SZKOŁY
(temperatura ciała powyżej 38o C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem,
bóle mięśni, zmiany skórne, problemy trawienne)
1. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać
informację dyrektorowi i odizolować ucznia w izolatorium lub wydzielonym miejscu,
zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców
(opiekunów prawnych) o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
2. W przypadku, gdy chore dziecko samo przyszło do szkoły, natychmiast izolowane jest
w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, a osoba, która zaobserwowała
objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona
kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu
z lekarzem.
3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce,
przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
4. Odbiór dziecka jest możliwy przez rodzica (opiekuna prawnego) osoby upoważnionej.
5. Opuszczając teren szkoły, uczeń odprowadzany jest do rodzica (opiekuna prawnego)
osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych
– może wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
6. Dyrektor informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem Stację SanitarnoEpidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami
organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej a także zawiadamia organ
prowadzący i organ nadzorujący szkołę oraz pozostałych rodziców (opiekunów
prawnych) uczniów szkoły.
7. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji
do dalszego postępowania.

8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
§5
Przepisy końcowe
1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych
procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej
prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań,
które wykonuje.
2. Procedury bezpieczeństwa zostały zaktualizowane zarządzeniem nr Nr 17/2021 Dyrektora
Zespołu szkół Muzycznych i obowiązują w szkole od 1 września 2021 r. do czasu ich
odwołania.
Załączniki do Procedury:
Załącznik nr 1 – Deklaracja rodziców.
Załącznik nr 2 – Karta kontroli czystości - mycie i dezynfekcja pomieszczeń.

Załącznik
do zarządzenia Nr 17/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
z dnia 1 września 2021 r.
DEKLARACJA RODZICÓW
My niżej podpisani ……………………………………, ………...………………………….…
oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią „Procedur zapewniania bezpieczeństwa na terenie
Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej w okresie
pandemii Covid-19” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania, ze szczególnym
uwzględnieniem: wysyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego
dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz niezwłocznego
odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
w czasie pobytu w szkole.
2. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy, iż w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło
do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
3. Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażamy
zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, a także podporządkowanie się
poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.
4. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących
objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole u naszego dziecka.
5. Zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w naszym najbliższym otoczeniu.
6. Podajemy numery telefonów w razie konieczności nawiązania szybkiego kontaktu:
numer tel. kontaktowego do matki (opiekuna prawnego) …………………………………
numer tel. kontaktowego do ojca (opiekuna prawnego) …………………………………

7. Jeśli wystąpi nagła konieczność odbioru naszego dziecka ze szkoły upoważniamy
do odbioru naszego dziecka również następujące osoby (inne niż opiekunowie prawni):

1.

……………………………….…………… seria i nr dowodu osobistego ……………

2.

…………………………………………… seria i nr dowodu osobistego……………

Udzielający upoważnienia rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do przekazania
„Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych” osobom, które upoważnił
do odbioru dziecka ze szkoły.
Niniejsza informacja znajduje się na odwrocie tego upoważnienia, w siedzibie
administratora na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej placówki.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
data, podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły
Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego

przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górczniej
Cel przetwarzania: dane przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby upoważnionej
do odbioru dziecka z placówki.
Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do właściwej identyfikacji
osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
Odbiorcy danych: podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa
Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,
tj. przez okres uczęszczania dziecka do placówki.
Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e)

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku

wynikającego z przepisów prawa
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
d)

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
6)

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie

spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
b)

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w

których

nadrzędny

charakter

wobec

interesów

maja

interesy

lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one
profilowaniu i nie będą przekazywane poza granice EOG lub do organizacji
międzynarodowych.
Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
jest możliwy pod adresem e-mail:
Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

……………………………………………………………………………………………
data, podpis upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły

…………………………………
podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

Załącznik
do zarządzenia Nr 17/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
z dnia 1 września 2021 r.
KARTA KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
Czytelny podpis pracownika,
L.p.

Data

Godzina

który przeprowadził
czyszczenie/dezynfekcję

Uwagi

Harmonogram i mycia i dezynfekowania pomieszczeń

L.p.

1.

2.

Rodzaj powierzchni,
sprzętu

toalety i urządzenia

środki myjące,

sanitarno-higieniczne

płyn dezynfekujący

gabinet pielęgniarki
klamki, poręcze,

3.

Sposób mycia dezynfekcji

włączniki światła, podłogi,
dystrybutor wody

Częstotliwość

na bieżąco, min. 3 x dziennie

środki myjące,

na bieżąco i na wezwanie

płyn dezynfekujący

pielęgniarki

środki myjące,
płyn dezynfekujący

na bieżąco, min. 2 x dziennie

ciągi komunikacyjne
4.

i drzwi wejściowe

płyn dezynfekujący

raz dziennie

do szkoły
blaty stołów,
oparcia krzeseł, z których
5.

korzystali uczniowie

płyn dezynfekujący

(sale lekcyjne, jadalnia,

między poszczególnymi
oddziałami

korytarz)
pomoce dydaktyczne
6.

i sportowe – pozostawione
w salach w wyznaczonych

płyn dezynfekujący

raz dziennie – po skorzystaniu
przez uczniów w danym dniu

i opisanych miejscach
7.

szatnia

płyn dezynfekujący

między uczniami OSM a SM
niezwłocznie po opuszczeniu

8.

izolatorium

płyn dezynfekujący

pomieszczenia przez osobę
izolowaną

