Załącznik nr 1 do zarządzenia
dyrektora szkoły nr 8/2020

Zduńska Wola, dn. 26 maja 2020 r.

Regulamin przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów
na terenie szkoły w celach konsultacji, ćwiczeń i prób
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli
Cel wdrażania procedur:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów oraz pracowników szkoły.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym w ramach
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu
epidemii.
Regulamin przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole:
1.

Dopuszcza się możliwość bezpośrednich zajęć dydaktycznych (konsultacji)
dla uczniów przygotowujących się do egzaminów dyplomowych praktycznych.
Ponadto, sale dydaktyczne oraz instrumentarium może być udostępnione wyłącznie
do przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do egzaminów
dyplomowych, wstępnych do szkoły II stopnia i wstępnych na uczelnie artystyczne.

2.

Na konsultacje, próby i ćwiczenia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń,
nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.

3.

Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
konsultacji nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4. Konsultacje, próby i ćwiczenia odbywają się wyłącznie w dniach, godzinach
i salach dydaktycznych wyznaczonych i określonych w harmonogramie przez
dyrektora szkoły (w uzgodnieniu z kierownikami sekcji).
5. Rodzice, opiekunowie i inne osoby przyprowadzające uczniów na konsultacje,
ćwiczenia i próby pozostają na zewnątrz budynku; po zakończonych konsultacjach
odbierają dzieci przy wejściu głównym.
6. Na teren szkoły mogą wejść i przebywać jedynie osoby z zakrytymi ustami
i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką).

7. Każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym oraz
do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos.
8. Podczas konsultacji na terenie szkoły może przebywać jak najmniejsza, konieczna
do przeprowadzenia konsultacji, prób i ćwiczeń liczba osób (określeni imiennie
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły pełniący dyżury i odpowiedzialni
za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itd.).
9. Nie można gromadzić się w szkole, a w razie koniecznego kontaktu należy zachować
co najmniej 1,5 m odległości.
10. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw przyborów. W szkole nie ma możliwości
pożyczania pomocy naukowych od innych uczniów.
11. Podczas konsultacji, prób i ćwiczeń nie dozwolone jest włączanie klimatyzacji
w sali 22.
12. Sala, w której odbywają się konsultacje, próby i ćwiczenia jest wietrzona co godzinę
oraz dezynfekowana po każdej konsultacji (biurka, ławki, krzesła, inne sprzęty,
klamki, włączniki itp.).
13. Dezynfekować należy przed i po graniu instrumenty (fortepiany, pianina,
instrumenty perkusyjne i in.; wszystkie instrumenty, które używane mogą być przez
wiele osób). Dezynfekować należy odtwarzacze płyt CD, komputer i inne sprzęty
wykorzystane podczas konsultacji, prób i ćwiczeń.
14. Po skończonej konsultacji, próbie i ćwiczeniach uczniowie kierują się prosto
do wyjścia.

