
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii  

w Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki  

w Pałecznicy 
 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r. 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących na infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

3. Zostaje   wprowadzony   obowiązek   zachowania    dystansu    między    uczniami w 

przestrzeniach wspólnych szkoły i zaleca się stosowanie przez nich osłony ust i nosa 

(korytarze, szatnia). 

4. Rekomenduje się pracownikom szkoły  w  przestrzeniach  wspólnych  (pokój  

nauczycielski,  korytarz, itp.) obowiązek stosowania osłony ust i nosa. 

5. Po wejściu do budynku wszyscy mają obowiązek dezynfekowania rąk. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

• zasłaniania ust i nosa. 

7. Przestrzenią wspólną szkoły dla osób odprowadzających dzieci lub odbierających je jest 

hall przy wejściu do szkoły obok sekretariatu. Rodzice uczniów klas I mogą zejść z 

dziećmi do szatni. 

8. Osoby odbierające dzieci kontaktują się z nauczycielami z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

9. W szkole zostaje ograniczone do minimum przebywanie osób z zewnątrz. 

10. Prowadzony jest rejestr osób wchodzących na teren szkoły w sprawach urzędowych. 

11. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ucznia należy odizolować w 

odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły. 



12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami i nauczycielami. 

13. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość 

pozostania ucznia w domu i zapewnienie kontaktu ze szkołą. 

 

§ 2. 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Wszystkie zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach. 

2. Zajęcia, rytmiki powinny się  odbywać z pominięciem lub ograniczeniem ćwiczeń i 

układów tanecznych. 

3. Zabrania się  organizowania apeli, przedstawień,  występów  zespołów,  chórów i 

innych zgromadzeń. 

4. Lekcje kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I-III cyklu 6-letniego mają być ułożone 

blokowo, przerwy między zajęciami organizuje nauczyciel prowadzący ze względu na 

potrzeby uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

5. Wprowadzone zostają różne godziny przerw między lekcjami dla uczniów 

przedmiotów teoretycznych. 

6. Dopuszcza się wejście na lekcje instrumentu tylko opiekunom uczniów w kl. I. 

7. W czasie   zajęć   indywidualnych   nauczyciele   starają   się   zachować   dystans  z 

uczniem. 

8. Nauczyciel przynosi z magazynu instrument do wypożyczenia i przygotowuje nuty. 
 

 

§ 3. 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Obowiązują ścisłe zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Uczniowie na korytarzu nie mogą siadać na podłodze. 

3. Wszystkie przybory wykorzystywane do zajęć muszą być

 czyszczone i dezynfekowane. 

4. Należy usunąć przedmioty, których nie można skutecznie umyć. 

5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Sale lekcyjne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy lub 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Na lekcje instrumentu uczeń wchodzi dopiero po zdezynfekowaniu używanych 

przedmiotów i przewietrzeniu sali wyłącznie po wezwaniu przez nauczyciela. 

8. Instrumenty wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych należy czyścić lub 

dezynfekować. 

9. Dezynfekcja instrumentów i innych sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć 

dokonywana jest przez nauczyciela za pomocą odpowiednich środków. 

10. Podczas zajęć nauki gry na instrumentach dętych należy zwrócić uwagę na kierunek 

wydychanego przez ucznia powietrza przy wydobyciu dźwięku. 



11. Nauczyciel strojący instrument uczniowi musi używać odpowiednich środków ochrony 

osobistej. 

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Uczniowie mogą korzystać z automatu z napojami. 

 

§4 
Gastronomia 

 

1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 

czasie epidemii. 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

3. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez 

osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 

 §5 
Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączkę): 

o Nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia. 

o  Nauczyciel pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości. 

o  Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

o  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

o  Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną i postępuje zgodnie 

z wytycznymi. W razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112. 

o  Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko z podejrzeniem COVID-

19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myte, a powierzchnie dotykowe takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

o  Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla dziecka z objawami 

chorobowymi po jego opuszczeniu zostaje jeszcze raz skrupulatnie myte, 

dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe. 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączkę): 

o  Pracownik bezzwłocznie zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, przerywa swoją 

pracę/jest odsunięty od pracy i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia. 

o  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny i postępuje zgodnie z wytycznymi, w tym odnośnie decyzji o 

wdrożeniu ewentualnych dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 



o  Obszar w, którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem COVID-

19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

o  Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla pracownika z objawami 

chorobowymi po jego opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane 

są wszystkie miejsca dotykowe. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 - do „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej I stopnia im. 

Stanisława Moniuszki w Pałecznicy” 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..… 

( nazwisko i imię dziecka) 

nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, 

katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i 

inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemicznej. Oświadczam, iż zostałam 

poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka   i naszych rodzin tj.: 

1. mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła 

zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich 

rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy. 

5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko . 

6. dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy oraz 

organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej 

sytuacji w kraju. 

Pałecznica, dn.………………………………………………. 

 

…………………………………………..…………………………………………….. 

( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 



Załącznik nr 2 – do „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej 
I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy” 

 

DEKLARACJA RODZICA 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach 

pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy”. 
 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w 

warunkach pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy” 

związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w 

placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po 

ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie. 

 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: - przy wejściu i wyjściu z placówki 

dziecka termometrem, - w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych. 
 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 
 

 

 

Pałecznica, dn.………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………..…………………………………………….. 

 

(nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 

 


