
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. PROF. E. KAJDASZA W TRZEBNICY 

w okresie pandemii  

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Uczeń w pierwszym dniu nauki oddaje podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (lub 

samodzielnie wypełnione w przypadku ucznia pełnoletniego) jednorazowe oświadczenie 

rozdawane uczniom 1 września przez nauczyciela przedmiotu głównego. Wydruki 

oświadczenia są również do pobrania na portierni szkoły. 

3. W szkole nie mogą przebywać uczniowie chorzy (z podwyższoną temperaturą, katarem, 

objawami przeziębienia, itp.). Przed wejściem na teren szkoły będzie obowiązywał 

pomiar temperatury ucznia (termometrem bezdotykowym) wykonany przez pracownika 

szkoły. 

4. Jeśli w trakcie dnia uczeń poczuje się źle lub obserwuje u siebie objawy chorobowe 

natychmiast powinien poinformować o tym nauczyciela. 

5. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej oraz 

zachowywać dystans społeczny.  Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa 

i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.  

6. Rodzic/opiekun powinien posiadać indywidualną ochronę nosa i ust w momencie wejścia 

na teren placówki – przedsionek szkoły (przyprowadzając i zabierając dziecko).  

7. Na teren szkoły mają wstęp tylko i wyłącznie uczniowie oraz pracownicy; wyjątek 

stanowi rodzic ucznia klasy 1 GSM I stopnia w okresie adaptacji ucznia, przebywanie z 

dzieckiem w czasie indywidualnych zajęć z instrumentu) oraz rodzic, który ustalił 

wcześniej swoje spotkanie z pracownikiem szkoły (należy zgłosić ten fakt na portierni 

celem weryfikacji); 

8. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

9. W trakcie dnia ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

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

10. Uczeń powinien unikać kontaktu w większych skupiskach uczniów, zachowywać dystans 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie 

szkoły.  

11. Grupa klasowa 9zajęcia teoretyczne) ma wyznaczoną stałą salę zajęć . W czasie przerwy 

uczeń przebywa w obrębie piętra na którym ma zajęcia, bez zbędnego przemieszczania 

się po terenie szkoły. Uczeń nie przebywa na innych piętrach niż to na którym znajdują 

się jego zajęcia lekcyjne. 

12. Uczeń posiada własne przybory  które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 



13. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów spoza obrębu dydaktycznego 

lub zabezpiecza takie przedmioty przed wyciąganiem ich na terenie szkoły. 

14. Sala, w której przebywają uczniowie, jest systematycznie, co najmniej raz na godzinę, 

wietrzona.  

15. W placówce utrzymana jest czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, blatów 

w salach. 

16. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

Pozostałe sprzęty wykorzystywane do zajęć będą dezynfekowane. 

17. W szkole zostały opracowana i wdrożona procedura na wypadek podejrzenia zakażenia 

pracownika szkoły lub ucznia. Wyznaczono też pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

18. Zobowiązujemy rodzica/opiekuna prawnego ucznia do pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby 

zgłoszonych mu przez pracownika szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem 

powinni udać się do lekarza. 

19. Zobowiązujemy rodzica/opiekuna prawnego ucznia aby niezwłocznie po tym, gdy 

otrzyma dodatni wynik badania ) o zakażeniu ucznia lub członka rodziny powiadomił 

szkołę droga mailową: sekretariat@muzyczna.trzebnica.pl . Dyrekcja szkoły informuje 

o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ 

prowadzący szkołę i postępuje według ich dalszych zaleceń.  

20. Pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów stosują się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy wdrażaniu dodatkowych procedur biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

21. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów, po otrzymaniu pozytywnej 

opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrekcja 

wprowadzi odpowiednią organizację zajęć w szkole. 
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