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Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

 

 

Procedury dotyczące organizacji pracy w szkole od 1 września 2021r. 

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

 dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r 

 
Procedury dotyczące organizacji zajęć i przebywania w budynku Szkoły 
 

1. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Szkoły obowiązują ogólne przepisy 
zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych rodzice/opiekunowie ucznia oraz nauczyciele i 
pracownicy składają oświadczenie o stanie zdrowia i zapoznają się z procedurami 
dotyczącymi organizacji pracy w szkole od 1 września 2021. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z 
tego powodu na piętro budynku szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie i pracownicy 
szkoły. Wizyty osób trzecich mogą odbywać się po wcześniejszym umówieniu z 
Dyrektorem Szkoły, a w trakcie ich trwania należy zachować wszelkie zasady reżimu 
sanitarnego.  

6. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów, obowiązane są 
do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych przed użyciem 
domofonu, zakrycia ust i nosa, zamiany obuwia lub w przypadku rodziców zakładania 
ochraniaczy na obuwie, zostawiania odzieży wierzchniej we wskazanym miejscu oraz 
nie przekraczania obowiązujących stref przebywania. 

7. 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.  
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8. Obowiązujące strefy przebywania rodziców/opiekunów to przestrzeń wspólna szkoły: 
hall na parterze i szatnia.   

9. Osoby wchodzące do Szkoły zobowiązane są do zachowania poniższych zasad: 

a. przed wejściem do szkoły i użyciem domofonu należy zdezynfekować dłonie 
lub założyć rękawiczki oraz założyć maseczkę,  

b. w celu zachowania dystansu w każdym z wymienionych miejsc: w przedsionku 
szkoły, w hallu na parterze, w szatni i na schodach może jednocześnie 
przebywać 2 osoby lub 1 uczeń z opiekunem, 

c. zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi lub 
pracownika szkoły min. 1- 1,5 m, 

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, to znaczy używać 
osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub zastosować dezynfekcję rąk. 

10. Organizacja zajęć przewiduje zachowanie dystansu 1- 1,5 m między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły, a w miejscach wspólnych i ograniczenie 
gromadzenia się uczniów na terenie szkoły. 

11. W miejscach wspólnych: szatnia, korytarze, toaleta, obowiązuje zasada zasłaniania 
ust i nosa oraz zachowanie dystansu. 

12. Uczniów, rodziców i pracowników Szkoły obowiązują szczegółowe zasady organizacji 
nauki i pracy opracowane odrębne dla każdej z grup. 

 

Procedury dotyczące  higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 
obowiązujące w Szkole. 

1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk, 
osłanianie twarzy oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie, nałożyć osłonę ust i nosa, 
następnie w szatni pozostawić okrycie wierzchnie i zmienić obuwie lub założyć 
ochraniacze.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i/lub dezynfekować je odpowiednimi 
płynami.  

4. Należy unikać dotykania rękami okolic twarzy, ust i oczu. 

5. Szkoła zapewnia mydło i płyny do dezynfekcji, a także w miarę możliwości maseczki 
ochronne na czas przebywania w budynku.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk, instrukcje 
dezynfekcji. 

7. Szkoła dysponuje profesjonalnymi środkami czystości używanymi do sprzątania i 
dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów, która jest przeprowadzana na bieżąco. 

8. Na bieżąco czyszczone są urządzenia sanitarno-higienicznych, przeprowadzana jest 
ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone pomiędzy zajęciami. 
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10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach oraz ławki są regularnie czyszczone lub 
dezynfekowane. 

11. Pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń, w tym instrumenty wykorzystywane 
podczas zajęć są dezynfekowane po każdych zajęciach. 

12. Dla zachowania szczególnej ostrożności wprowadza się zakaz spożywania posiłków 
przez uczniów na terenie szkoły. Nie dotyczy to napojów.  

13. Miejscem spożywania posiłku dla pracowników szkoły jest pokój nauczycielski.  
 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i 
pracowników Szkoły. 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie 
powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Rekomenduje się własny 
środek transportu. 

2. Pracownik szkoły w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów choroby 
zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 
koronawirusem. O zaistniałej sytuacji pracownik szkoły niezwłocznie informuje Dyrektora 
Szkoły. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zastosowana zostanie izolacja a 
pracownik niezwłocznie powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Dyrektor wyznacza miejsce w szkole, w którym będzie można odizolować osobę, u 
której wystąpią objawy choroby. W takiej sytuacji chory oraz osoba opiekującą się nim 
zostaną zabezpieczeni poprzez użycie maseczek ochronnych, dezynfekcję rąk i 
zachowanie dystansu min. 2 m.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, zostanie bezzwłocznie wyłączony z prowadzenia zajęć i poddany 
gruntownemu sprzątaniu. Inni uczestnicy zdarzenia będą podlegać zaleceniom 
wydanym przez lekarza przyjmującego zgłoszenie lub Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły sporządzona 
zostanie lista osób, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną oraz przebywających 
w tym samym czasie w pomieszczeniach szkolnych i zostaną wdrożone zalecenia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2021r. Obowiązują do odwołania 
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