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Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

Szczegółowe zasady dla nauczycieli i pracowników Szkoły uzupełniające  
procedury dotyczące organizacji pracy w Szkole od 1 września 2021r.  

Zasady dotyczące ochrony zdrowia i realizacji zadań pracowniczych. 

1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracowników szkoły zobowiązani są do 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli.  

2. Wprowadzając maksymalnie możliwą ochrony zdrowia, w celu zapobiegania 
zakażeniom, zajęcia w Szkole będą prowadzone w trybie stacjonarnym oraz 
uzupełniane zajęciami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Realizację zajęć chóru w miarę potrzeb przewiduje się z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 

4. Realizacja zajęć w szkole będzie na bieżąco konsultowana z właściwym oddziałem  
Sanepidu i dostosowywana do sytuacji epidemicznej w kraju. 

5. Przed rozpoczęciem pracy w nowym roku szkolnym nauczyciele i pracownicy 
składają oświadczenie o stanie swojego zdrowia i zapoznają się z procedurami 
organizacji pracy w szkole od 1 września 2021. 

6. Jeżeli nauczyciel/ pracownik szkoły zaobserwuje u siebie objawy, które mogą 
sugerować chorobę zakaźną, takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne 
zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka, powinien 
przede wszystkim pozostać w domu i skorzystać z teleporady lekarza pierwszego 
kontaktu oraz bezzwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

7. Jeśli stan własnego zdrowia będzie budził niepokój i cechował się dusznościami, 
problemami z oddychaniem, nauczyciel/pracownik szkoły powinien zadzwonić 
pod numer alarmowy 112 lub 999 bądź własnym środkiem transportu udać się z 
do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prawdopodobieństwa zarażenia lub 
zachorowania na Covid-19 pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania o tym Dyrektora Szkoły.  

9. Nauczyciel pozostający w domu z objawami sugerującymi infekcję lub 
przebywający na kwarantannie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod 
kształcenia na odległość prowadzonych przez Szkołę, chyba, że inne jest 
wskazanie lekarskie. 
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10. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 
z 25 czerwca 1999 r., lecz stanowi niemożność wykonywania pracy  w określony 
sposób. Pracownik wykonuje swoją pracę zdalnie, w sposób ustalony przez 
Szkołę. 

11. Nauczyciel przebywający na kwarantannie nie może pracować poza miejscem 
kwarantanny. 

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

 

Zasady organizacji i realizacji zajęć i przebywania w budynku Szkoły. 

 

1. W sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły komunikacja będzie 
przeprowadzana mailowo oraz na platformie MS Teams.  

2. Nauczyciele mogą kontaktować się z rodzicami i uczniami za pośrednictwem poczty e-
mail tylko z wykorzystaniem służbowego adresu obowiązującego w Szkole. 

3. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą oraz z 
rodzicami/opiekunami ucznia pracownicy szkoły mogą kontaktować się również 
telefonicznie. 

4. Nauczyciele i pracownicy Szkoły zobowiązani są do uaktualnienia danych 
kontaktowych, służących do szybkiego komunikowania się ze szkołą, w tym nr 
telefonu i adres e-mail.  

5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce) i dezynfekowanie, zasłanie nosa i ust maseczką w 
przestrzeniach wspólnych, osłanianie twarzy w przypadku  kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Mydło i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 

6. W drodze do i z pracy nauczyciele i pracownicy Szkoły przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i muszą być 
zabezpieczeni w środki ochrony osobistej.  

7. Nauczyciele i pracownicy Szkoły wchodząc do Szkoły obowiązani są do 
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa, 
zamiany obuwia lub zakładania ochraniaczy na obuwie,  zostawiania odzieży 
wierzchniej we wskazanym miejscu oraz przestrzegania obowiązujących zasad 
organizacji pracy w Szkole. 

8. Zasady bezpiecznego wchodzenia do budynku szkoły i przestrzeni wspólnej obejmują: 

a. zdezynfekowanie dłoni przed wejściem do szkoły i użyciem domofonu,  

b. zachowanie dystansu poprzez ograniczenie ilości osób w każdym z 
wymienionych miejsc: w przedsionku szkoły, w hallu na parterze i w szatni, na 
schodach może jednocześnie przebywać 1 nauczyciel/pracownik szkoły lub 1 
uczeń i z opiekunem, 

c. zachowanie dystansu od kolejnego pracownika lub opiekuna z 
dzieckiem/dziećmi min.1 - 1,5 m. 
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9. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z 
tego powodu na piętro budynku szkoły mogą wchodzić uczniowie bez rodziców. 
Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

10. Jeżeli nauczyciel zdecyduje o potrzebie spotkania z rodzicem lub opiekunem dziecka, 
wizytę taką powinien wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo w porozumieniu i 
za zgodą Dyrektora Szkoły.  

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia z danym uczniem lub osoba z personelu szkoły odbiera 
uczniów klasy pierwszej i dzieci młodsze z półpiętra na klatce chodowej po 
wcześniejszym zaanonsowanie przez Rodzica odbioru dziecka (informacja przez 
domofon  do recepcji). 

12. Obowiązujące strefy przebywania rodziców/opiekunów to przestrzeń wspólna szkoły: 
hall na parterze i szatnia. Nauczyciel realizujący zajęcia zobowiązany jest do 
przestrzegania tej zasady i dopilnowanie stosowania jej przez rodziców/opiekunów 
ucznia.   

13. W miejscach wspólnych: szatnia, korytarze, toaleta, pokój nauczycielski, sekretariat 
nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa. 

14. Miejscem spożywania posiłku dla pracowników szkoły jest tylko i wyłącznie pokój 
nauczycielski. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają tylko z własnych naczyń 
wielorazowych, które po użyciu myją ciepła wodą z detergentem i wyparzają. Przed 
przystąpieniem do przygotowanie napoju lub posiłku należy bezwzględnie 
zdezynfekować ręce.   

15. Nauczyciele zwracają uwagę na zachowanie dystansu 1 - 1,5 m między osobami 
uczestniczącymi w zajęciach oraz przebywającymi w miejscach wspólnych. 

16. Na zajęciach grupowych w miarę możliwości powinien być zachowywany dystans 1- 
1,5 m. pomiędzy uczniami. Przybory do ćwiczeń, instrumenty wykorzystywane 
podczas zajęć oraz ławki będą dezynfekowane przez nauczyciela po każdych 
zajęciach. 

17. Podczas zajęć rytmicznych, w których nie można zachować dystansu, należy 
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. Przybory do ćwiczeń oraz 
instrumenty wspólnie wykorzystywane podczas zajęć  będą regularnie czyszczone lub 
dezynfekowane.  

18. Sale i pomieszczenia szkolne, sprzęty, pomoce dydaktyczne i instrumenty 
wykorzystywane podczas zajęć będą codziennie czyszczone i dezynfekowane przez 
osoby sprzątające według osobno określonych procedur.  

19. W sali rytmicznej podłoga będzie myta i zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

20. Na zajęciach indywidualnych z instrumentu uczeń powinien korzystać z własnego 
instrumentu (nie dotyczy to pianistów). Nauczyciel po każdej lekcji zobowiązany jest 
do zdezynfekowania klawiatury i powierzchni dotykanych w czasie zajęć. 

21. Zajęcia należy prowadzić tak aby zachować skuteczny kontakt pomiędzy 
nauczycielem a uczniem lecz wymijające kierunki wydychanego powietrza. Należy 
unikać kierowania oddechu/wdechu bezpośrednio na drugą osobę.  

22. Podczas zajęć należy wykorzystywać środki separacji (parawany) przygotowane do 
tego celu w niektórych salach.  
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23. Instrument wypożyczony będzie przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.  

24. Rekomenduje się używanie przez nauczyciela osłony ust i nosa podczas zajęć z  
uczniami oraz gdy niemożliwe będzie zachowanie dystansu 1- 1,5 m.  

25. Nauczyciel zobowiązany jest do korzystania z własnych przyborów i pomocy 
dydaktycznych, po użyciu wspólnych przyborów zobowiązany jest je odkazić po 
każdorazowym użyciu przez inna osobę. 

26. Używane podczas lekcji przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, w tym 
instrumenty są dezynfekowane przez nauczyciela po każdych zajęciach. 

27. Nauczyciel zobowiązuje ucznia do posiadania własnych przyborów i podręczników, 
które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Należy 
dopilnować aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. 

28. Materiały dla ucznia nauczyciel przygotowuje samodzielnie (np. wydruk, xero). 
Docelowo wszystkie materiały powinny być zaimportowane do systemu MS Teams i 
dostępne do samodzielnego pobrania przez ucznia/rodzica. 

29. W przypadku pracy z urządzaniami technicznymi, które są wykorzystywane wspólnie 
(komputer, xero, drukarka, tv, audio itp.) po każdym użyciu należy zdezynfekować 
używane powierzchnie/manuały. 

30. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego wietrzenia sal pomiędzy zajęciami. 

31. Jeżeli nauczyciel lub 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.  

32. Jeżeli pracownik zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym przełożonego 
i izoluje się w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 
oraz kontaktuje się z lekarzem w celu uzyskania teleporady. 

33. W miarę potrzeby nauczyciel i pracownicy szkoły będą mieli robiony pomiar 
temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.  

34. Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C jako 
kryterium niewpuszczenia ucznia lub pracownika do szkoły oraz podjęciu działań 
izolujących go od innych osób. 

35. Nauczyciel/pracownik szkoły jest zobowiązany do przestrzegania powyższych ustaleń i 
dbania o to, aby stosowali się do nich także uczniowie i ich opiekunowie. 

 

Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
 


