REGULAMIN ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE MUZYCZNEJ I st. we Wrocławiu
w okresie pandemii
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez jakichkolwiek
objawów infekcji, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek noszenia maseczki
zakrywającej usta i nos. Dezynfekcja dłoni (w stacji bezdotykowej) jest
obowiązkowa, pomiar temperatury (termometrem bezdotykowym) osób
wchodzących jest fakultatywny.
3. W szkole nie mogą przebywać osoby chore (z podwyższoną temperaturą,
katarem, objawami przeziębienia, itp.).
• Jeśli w trakcie lekcji uczeń poczuje się źle lub obserwuje u siebie objawy
chorobowe, natychmiast powinien poinformować o tym nauczyciela.
Nauczyciel w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów
odprowadza ucznia do izolatki oraz zawiadamia rodzica/prawnego
opiekuna o konieczności zabrania dziecka ze szkoły. Obowiązkiem
rodzica/opiekuna jest jak najszybsze odebranie dziecka i o ile to konieczne,
udanie się do lekarza.
• Jeśli uczeń ma objawy infekcji albo przebywa w kwarantannie lub izolacji,
rodzic/opiekun prawny zawiadamia o tym fakcie nauczyciela instrumentu
głównego.
4. Uczniowie podczas przechodzenia do sal lekcyjnych oraz w czasie przerw mają
obowiązek noszenia maseczki. Powinni unikać kontaktu w większych skupiskach
uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie
i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły oraz przestrzegać
ogólnych zasad higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Zaleca się używanie maseczek także podczas zajęć ogólnomuzycznych
(kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika). Decyzję podejmuje nauczyciel
w zależności od liczebności grupy i możliwości zachowania dystansu.

5. Przed rozpoczęciem lekcji każdej grupy sale lekcyjne są wietrzone,
powierzchnie stolików – dezynfekowane. We wszystkich klasach są dozowniki do
dezynfekcji rąk dla uczniów przed lekcją.
Podczas lekcji uczniowie korzystają wyłącznie ze swojego instrumentu, nut
i przyborów do pisania (długopis, ołówek, gumka). Nie pożyczają ich sobie!
W klasach fortepianu klawiatura jest dezynfekowana przed każdą lekcją.
W czasie trwania lekcji, w zależności od specyfiki zajęć, nauczyciel ma prawo
wymagać noszenia maseczki przez ucznia. Nauczyciel także zakłada maseczkę.
6. W szkole utrzymana jest czystość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia są
regularnie wietrzone a powierzchnie poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów i blatów – dezynfekowane.
7. Na teren szkoły mają wstęp tylko i wyłącznie uczniowie oraz pracownicy;
wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy pierwszej w okresie adaptacji do nauki
w szkole (odprowadzenie do klasy, udział w lekcji indywidualnej),
którzy otrzymają wejściówki.
Pozostali rodzice, w razie zaistnienia potrzeby spotkania z pedagogami, proszeni
są o ustalenie terminu swojego przyjścia do szkoły telefonicznie lub mailowo
z nauczycielem dziecka lub sekretariatem.
8. Rodzic/opiekun prawny ucznia ma obowiązek niezwłocznie po tym, gdy
otrzyma dodatni wynik badania świadczący o zakażeniu ucznia lub członka
rodziny, powiadomić szkołę drogą mailową: sm-1-st@wroclaw.home.pl
lub telefonicznie.
Dyrekcja szkoły informuje o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę i postępuje według ich dalszych
zaleceń.
9. Pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów stosują się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy wdrażaniu dodatkowych procedur
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
10. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów, po otrzymaniu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zgody organu
prowadzącego, dyrekcja wprowadzi odpowiednią (hybrydową lub zdalną)
organizację zajęć w szkole.

