
Regulamin organizacyjny 
Państowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu

w okresie epidemii COVID-19

1. Opracowano na podstawie:
• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września

2020 r.;
• Komunikaty Centrum Edukacji Artystycznej;
• Zalecenia  MEN  i  GIS  dla  dyrektorów  publicznych  i  niepublicznych  szkół  i  placówek

w strefie czerwonej/żółtej;
• Rozporządzenie  MEN  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach;
• Rozporządzenie  MEN  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19;

• Rozporządzenie  MEN  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja zajęć w szkole
2. 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.

3. 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.

4. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą  wchodzić  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie  powinni  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa  związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. W  szkole  przebywanie  osób  z  zewnątrz  jest  ograniczone  do  niezbędnego  minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby bez  objawów chorobowych sugerujących infekcję  dróg
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  należy  odizolować  ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych  osób,  i  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów o  konieczności  odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
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7. Obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk  (po  przyjściu  do  szkoły  należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

10. Należy  wietrzyć  sale,  części  wspólne  (korytarze)  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

12. Zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie

to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  szczególności
z  niepełnosprawnościami.  W  takich  przypadkach  należy  dopilnować,  aby  dzieci  nie
udostępniały  swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni  zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

14. Książki  i  inne  materiały  przechowywane  w  bibliotece  muszą  uwzględniać  okres  2  dni
kwarantanny.

15. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji
dłoni lub stosowania rękawiczek ochronnych, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie przez uczniów, przede wszystkim
po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego  powietrza  i  po
skorzystaniu z toalety.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
17. 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.

18. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka, zostają zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

19. Zostaje  wyznaczone  i  przygotowane  (m.in.  wyposażone  w  środki  ochrony  i  płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u pracownika szkoły
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.

21. W razie 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. 

22. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  z  infekcją  dróg  oddechowych,
bezzwłocznie  zostaje  poddany  gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi
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w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty  itp.)  i  zastosowanie  się  do  indywidualnych  zaleceń  wydanych  przez  organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

23. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  Ponadto zostaje ustalona lista osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała
osoba  podejrzana  o  zakażenie  i  zalecenie  stosowania  się  do  wytycznych  Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

24. Zawsze  w  przypadku  wątpliwości  należy  zwrócić  się  do  właściwej  powiatowej  stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Warianty  funkcjonowania  szkoły  w  okresie  pandemii  w  sytuacji  wystąpienia  zakażenia  na
obszarze powiatu bolesławieckiego

25. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia.
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
i placówek oświatowych, w tym niniejszy regulamin.
W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  epidemiologicznego  dyrektor  szkoły,  po  uzyskaniu
pozytywnej  opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i  za zgodą organu
prowadzącego,  będzie  mógł  częściowo  lub  w  całości  zawiesić  stacjonarną  pracę  szkoły.
Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

26. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa).
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, klasy lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od
sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie
dyrektor  po  uzyskaniu  zgody  organu  prowadzącego  i  otrzymaniu  pozytywnej  opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na
konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila,
telefonu. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub niewielkich
grup  uczniów,  zajęć  w  mniejszych  grupach  lub  dla  części  klas  (np.  klasy  I-III  –  zajęcia
stacjonarne,  a  starsze  klasy  zajęcia  zdalne).  Dyrektor  szkoły  będzie  zobowiązany
zorganizować  kształcenie  zdalne  np.  dla  uczniów  pozostających  na  kwarantannie,  dla
uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną
nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

27. Wariant C – kształcenie zdalne.
Dyrektor  szkoły  podejmuje  decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie
w  tym  przypadku  zgoda  organu  prowadzącego  i  pozytywna  opinia  Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.  Decyzja  może  zostać  podjęta  gdy  będzie  duże
zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy
osób w szkole. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia
zajęć w szkołach na terenie kraju.

28. W  przypadku  funkcjonowania  placówki  w trybie  mieszanym  lub  zdalnym  okres  ten  nie
powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor
może w tym czasie ograniczyć realizację materiału szkolnego.
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Funkcjonowanie szkoły w strefie żółtej/czerwonej
29. Organizacja  pracy  szkoły  uwzględnia  Wytyczne  MEN,  MZ  i  GIS  dla  publicznych

i  niepublicznych  szkół  i  placówek  od  1  września  2020  r.,  w  tym  w  zakresie  higieny,
czyszczenia  i  dezynfekcji  pomieszczeń  i  powierzchni  oraz  postępowania  w  przypadku
podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

30. Dyrektor może zastosować dodatkowe ograniczenia:
• ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
• ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
• ograniczyć  do  minimum  przychodzenie  i  przebywanie  osób  trzecich,  w  tym  w  strefach

wydzielonych;
• wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych

szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
• wprowadzić obowiązek osłony ust i  nosa w przypadku zajęć indywidualnych, grupowych

w  ramach  instrumentu  głównego  i  fortepianu  dodatkowego  -  jeżeli  nie  jest  możliwe
zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem z instrumentu;

• wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach
wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

• mierzyć  termometrem  bezdotykowym  temperaturę  ciała  pracownikom  przy  wejściu  do
szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje
pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika
należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
◦ jeżeli  pomiar  termometrem  bezdotykowym  wynosi  38°C  lub  wyżej  –  (powiadomić

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

◦ jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C –
powiadomić  rodziców  ucznia  i  ustalić  ewentualną  konieczność  sposobu  odebrania
dziecka ze szkoły;

• wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i koncertów;
• w  przypadku  uczniów  ze  zmniejszoną  odpornością  na  choroby  poinformować  rodziców

o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji
medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

31. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu bolesławieckiego nie oznacza
automatycznego  przechodzenia  pracy  szkół  w  tryb  mieszany  czy  zdalny.  W  takich
wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone
działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły.
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