Organizacja pracy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego
w Szczebrzeszynie obowiązująca podczas reżimu sanitarnego w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(zm Dz.U. 2020 poz. 1386);
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-(Dz.U. 2020 poz. 1389);
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394).

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:
- Zapewnia pracownikom (w zależności od potrzeb) środki ochrony osobistej, w tym
rękawiczki, maseczki ochronne /przyłbice, płyny dezynfekujące.
- Zapewnia umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz na korytarzach.
- Zapewnia zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej, które
umieszczone są w wyznaczonych miejscach.
- Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania
i ściągania rękawiczek i maski.
- Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
- Zapewnia miejsce służące do izolacji dziecka oraz pracownika, wyposażone w zestaw
ochronny: maseczki, rękawiczki.
- Zapewnia taką organizację i koordynację pracy, która umożliwi bezpieczne wypełnianie
obowiązków służbowych.

- Przeprowadza spotkanie z pracownikami w celu omówienia obowiązujących wytycznych
i procedur.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
- W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora
szkoły/sekretariat szkoły i odpowiednie służby medyczne.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
- Przeprowadzając dezynfekcję pomieszczeń szkolnych, pracownicy ściśle przestrzegają
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
- Pracownik dba o higienę rąk–często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
- Pracownik wykonujący prace porządkowe obowiązkowo pracuje w rękawiczkach.
- Pracownik regularnie wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
- Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, stoliki uczniowskie, lady i stoły, klamki, włączniki
światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury)
regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
-Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprząta z użyciem środków czystości.

- Nauczyciel pracuje wg obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich
rzecz w formie pracy stacjonarnej, zgodnie z organizacją pracy szkoły w okresie pandemii.
- Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie
szerzenia się COVID-19.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
- Rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zobowiązani do zapoznania się z Organizacją pracy
szkoły w czasie pandemii na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Szczebrzeszynie dostępnymi na stronie szkoły: http://www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl.
- Zapewniają środki osłony ust i nosa oraz rękawiczki, jeśli uważają, że jego dziecko powinno
zachować takie środki ostrożności podczas pobytu w szkole.
- Regularnie przypominają swoim dzieciom podstawowe zasady higieny, m.in.: mycie rąk
wodą z mydłem, nie podawanie ręki na przywitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
- Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko pozostawia je w miejscu wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, korytarzu przy głównym wejściu–nie wchodzi na teren szkoły (wyjątek
stanowią rodzice/ opiekunowie uczniów klas pierwszych). Rodzice i opiekunowie
przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu
społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców
wynoszący co najmniej 1,5 metra, przy czym muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
- Szkoła czynna jest w godzinach: od 8.00 do 20.00.
- Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne,
mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
- 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.
- Rodzic lub opiekun może wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz
przy wejściu do szkoły oraz poczekalni w piwnicy), zachowując dystans 1,5 m od innych

rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinien przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
- Tylko rodzic/opiekun ucznia klasy pierwszej (w 2 pierwszych miesiącach roku szkolnego
2020/2021) może podprowadzać dziecko do sali, w której odbywają się zajęcia indywidualne
lub grupowe.
- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Wszystkie zajęcia lekcyjne prowadzone są z zachowaniem możliwie bezpiecznego dystansu
społecznego pomiędzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielem.
- Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. na
korytarzach szkolnych, w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest
zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć.
- Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z
zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika -kosza wyposażonego w worek.
- Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki.
- Po każdej lekcji lub grupie uczniów, w czasie przerwy nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć
salę oraz dezynfekować powierzchnie, których uczeń w trakcie lekcji dotykał.
- Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami.
- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien
odizolować ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 2) zapewniając minimum 2 m
odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
oraz rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

W przypadku zajęć

grupowych, nauczyciel prosi o pomoc w odizolowaniu ucznia dyrektora szkoły. W czasie
oczekiwania na przyjazd rodziców ucznia opiekę nad uczniem sprawuje dyrektor szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizacja pracy szkoły wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.
- Procedura może być modyfikowana
- Procedury obowiązują od 1 września 2020 roku, do czasu ich odwołania.

Organizacja pracy szkoły w okresie pandemii przedstawiona została Radzie Pedagogicznej
w dniu 28.08.2020 roku.

