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ZASADY UTRZYMANIA WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA 

TERENIE BUDYNKU PSM I ST. W SZCZECINIE PRZY                                                        

AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                                                     

(Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49 ) 

2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) 

3. Wytyczne  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                         

od 1 września 2020 r. z dnia 06.08.2020 r.  

 

I. RODZICE I UCZNIOWIE 

1. Rodzice / opiekunowie, w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku 
zapobieganiem COVID-19, kontaktują się ze szkołą głównie drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. 

2. Zalecana kolejność zgłaszania spraw: 
a) kontakt (telefon lub e - mail) z nauczycielem przedmiotu głównego czyli gry na 

instrumencie 

b) kontakt (telefon lub e - mail) do sekretariatu szkoły 

c) kontakt telefoniczny z Kierownikiem sekcji 

3. Rodzice/opiekunowie, przywożący/przyprowadzający dziecko do szkoły pozostają 

poza budynkiem. 

4. Rodzic/opiekun może wejść do budynku tylko w uzasadnionych i ważnych 

przypadkach. 

5. Wprowadza się zakaz, obowiązujący do odwołania, przebywania na terenie szkoły 

Rodziców/ Opiekunów oraz innych członków rodzin, za wyjątkiem: 

a) Rodzica przyprowadzającego lub odbierającego ucznia klasy I cyklu sześcioletniego. Rodzic 

może wejść na teren placówki wyłącznie w celu podprowadzenia dziecka pod salę 

dydaktyczną lub odbioru dziecka z Sali. 

b) Rodzic ucznia klasy wyższej może wejść do budynku w celu załatwienia ważnej sprawy i 
przebywać nie dłużej aniżeli istnieje potrzeba. Jednakże wszystkie sprawy, które można 
załatwić lub zgłosić drogą elektroniczną lub telefonicznie należy załatwiać właśnie w ten 
sposób. W ten sposób należy unikać przychodzenia do szkoły. 

6. Do szkoły na zajęcia indywidualne i zbiorowe może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. 
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7. Z dziećmi z objawami infekcji, zakatarzonymi lub z temperaturą od 37 st. C wzwyż nie 

będzie realizowana zarówno lekcja indywidulana jak i w grupie. 

8. W sytuacji kiedy na terenie placówki u dziecka wystąpią objawy choroby dziecko 
niezwłocznie zostanie odizolowane, odprowadzone do miejsca oczekiwania na Rodzica/ 
Opiekuna. Obowiązkiem Rodzica / Opiekuna jest odebranie dziecka z objawami choroby 
najszybciej jak to jest możliwe. 

9. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 
Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt 
odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem 
odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

10. W miesiącu wrześniu uczniowie nie oddają ubrań wierzchnich do szatni. 

11. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 

12. Na terenie budynku obowiązuje ogólna zasada zachowania odstępu 1,5 metra pomiędzy 
osobami. 

13. Na terenie budynku obowiązuje (do odwołania) zasłanianie ust i nosa oraz 
dezynfekowanie rąk niezwłocznie po wejściu do budynku, jak również podczas pobytu w 
szkole.  

14. Po odprowadzeniu dziecka do Sali dydaktycznej Rodzic / Opiekun niezwłocznie opuszcza 
teren szkoły. 

 
15. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura powyżej 37 st. C) i 
może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o 
niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub 
nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. 

16. W budynku szkolnym w przestrzeniach wspólnych, takich jak: hol, korytarze, ciągi 
komunikacyjne - schody, łazienki w części wspólnej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

17. Uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę lub inną rzecz zasłaniająca usta i nos po 
wejściu do Sali na zajęcia zbiorowe i po zajęciu swojego miejsca. 

18. O zasłanianiu ust i nosa podczas lekcji indywidualnej decyduje Nauczyciel i Uczeń w 
zależności od rodzaju gry na instrumencie oraz od indywidualnej sytuacji i życzenia jednej ze 
stron. 

19. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów 
wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin. 

18. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą 
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 
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II. NAUCZYCIELE 

1. Lekcje zbiorowe w miesiącu wrześniu roku szkolnego 2020/2021 będą odbywały się 

stacjonarnie, ale w pomniejszonych ilościowo grupach.  

2. Nauczyciel zajęć zbiorowych wyznaczy osoby uczestniczące w lekcji w Sali w budynku 

w danym dniu. Będzie to ulegało zmianie. 

3. Lekcje indywidualne gry na instrumencie mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie. 

Zadecyduje o tym Nauczyciel z Rodzicem/Uczniem. 

4. Nauczyciel ma prawo i obowiązek odprowadzić do miejsca odizolowanego dziecko, u 

którego zaobserwuje katar, kaszel lub inne objawy sugerujące infekcje, temperatura 

powyżej 37 st. C.   

5. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka, Nauczyciel ma prawo 

odmówić przeprowadzenia zajęć dydaktycznych informując o tym fakcie Dyrektora 

szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych. Dziecko do czasu przybycia 

rodziców/opiekunów prawnych oczekuje w loggii. 

6. Podczas prowadzenia indywidualnych zajęć gry na instrumencie nie wymagających 

użycia ust wskazane jest zasłanianie ust i nosa. 

7. Nauczyciel po każdej lekcji dezynfekuje instrument, który jest używany przez wielu 

uczniów.  

 

III. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

1. Utrzymują  na terenie  budynku czystość, a w szczególności wielokrotnie w ciągu dnia 

myją sprzęty takie jak: drzwi, klamki, poręcze, powierzchnie takie jak: biurka, stoły, 

krzesła, szafki, telefony; 

2. Wielokrotnie w ciągu dnia myją i dezynfekują toalety; 

3. Systematyczne uzupełniają pojemniki  na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, 

mydło; 

4. używają worków na odpady oraz szczelne zabezpieczają worki przed wyrzucanie do 

kontenerów; 

5. często wietrzą pomieszczenia; 

 


