Regulamin bezpieczeństwa działania
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach
podczas pandemii
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Wstęp

Szanowni Państwo,
1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny. Inauguracja odbędzie się
w atmosferze nadziei na powrót do szkolnej normalności, ale i w niepewności związanej
z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju oraz Gminie Niwiska. Za nami blisko
cztery miesiące nauki zdalnej. W tym czasie nabyliśmy wiele doświadczeń i umiejętności,
ale również napotkaliśmy na sporo problemów, których obecności jesteśmy świadomi.
Zdajemy sobie sprawę, że warunki nauki w poszczególnych szkołach na terenie
naszej Gminy są różne, co wynika z ich wielkości, zagęszczenia (zwłaszcza z obecności
„podwójnego rocznika"), układu funkcjonalnego, stanu technicznego, sytuacji kadrowej, jak
też sytuacji ekonomicznej rodzin. Dlatego rola dyrektorów szkół w podejmowaniu decyzji o
sposobie nauki jest kluczowa. Decyzje te muszą być (poza formalnymi uzgodnieniami ze
służbami sanitarnymi i organem prowadzącym) dobrze komunikowane uczniom i rodzicom.
Zawsze, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, nie
zapominając o bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników placówek.
Decyzje o formach realizacji kształcenia w nowym roku szkolnym powinny być
podejmowane na szczeblu rządowym. Tymczasem regulacje prawne przenoszą
odpowiedzialność za organizację pracy szkoły na dyrektorów placówek i organy
prowadzące. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia
(MZ) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) dotyczą głównie podstawowych
wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach i placówkach oświatowych.
MEN zakłada trzy możliwe scenariusze powrotu do nauki szkolnej. Są nimi: model
nauki w sposób tradycyjny, model nauki zdalnej i model nauki hybrydowej (mieszanej).
Zgodnie z założeniami, poszczególne modele mogą być jednocześnie wdrażane w różnych
rejonach kraju, w zależności od panującego tam zagrożenia sanitarnego. Część placówek być
może będzie pracowała stacjonarnie, a inne zdalnie lub w sposób hybrydowy.
Sądzę, że dzięki wdrożeniu tego regulaminu będziemy mogli łatwiej i szybciej
reagować na zaistniałe niebezpieczeństwo jakim jest COVID-19.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
w Niwiskach
Dorota Wilk
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Procedury bezpieczeństwa
Postanowienia ogólne
1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada
Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele,
pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie
podstawowych obowiązków uczniowskich .
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów powoduje odmowę
wpuszczenia do budynku szkoły.
6. Nauczyciele, Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
7. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem
w szkole lub poprzez maila wysłanego na adres należący do platformy Google
Classroom używanej na terenie szkoły
8. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na
terenie kraju.
9. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
a. Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z COVID-19
b. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
10. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Muzycznej I st.
w Niwiskach w okresie trwania pandemii -COVID-19. Regulamin ma na celu
usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej
optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem
i rozprzestrzenianiu się wirusa.
11. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym
rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej
w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
tygodniowym planem zajęć.
12. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
13. W razie konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość lub
w trybie hybrydowym zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem
funkcjonalności Google Classroom oraz komunikatorów internetowych. Wytyczne
pracy zdalnej reguluje osobny dokument
14. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do
realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne
obciążenie pracą przed monitorem komputera.
15. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym,
zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy.
16. O formie i terminach tych zajęć w przypadku zmiany rodzice i dzieci zostaną
poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie.
17. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim)
i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
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18. W szkole wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu wprowadza się
obowiązek stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
19. Przebywanie rodziców i osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
20. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między osobami dorosłymi
przebywającymi na terenie szkoły wynoszący min. 1,5 m.
21. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść i wycieczek szkolnych.
Zasady przyprowadzania oraz odbierania dzieci
1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych
w Procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy
rodzica/opiekuna.
2. Szkoła otwarta będzie w godzinach 12:30-20:30
3. Dzieci i młodzież w czasie drogi do i ze szkoły korzystający z busa szkolnego noszą
maseczkę, w szkole maseczki muszą być stosowane w czasie korzystania z przestrzeni
wspólnych- szatni, korytarza i na lekcji, gdy do ucznia podchodzi nauczyciel lub uczeń
odpowiada przy tablicy. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce uczeń zdejmuje
maseczkę, chyba że w danym dniu sytuacja będzie tego wymagała. Taka decyzję
każdorazowo będzie podejmował nauczyciel.
4. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób
trzecich. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/
odbierający dzieci musza być zdrowi, mieć zakryte usta i nos
5. Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. Do szatni wchodzą pojedynczo, po
czym udają się do sali, w której będą mieć zajęcia.
6. Bezpośrednio przed lekcją, uczeń udaje się do łazienki w celu umycia i dezynfekcji rąk.
7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
8. Przy wejściu może być sprawdzana dziecku temperatura przy użyciu termometru
bezdotykowego. Jeżeli rodzic/uczeń odmawia lub dziecko ma temperaturę powyżej 38º
C nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych
i konsultacjach na terenie szkoły.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
10. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze
szkoły.
11. Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny,
komunikatory internetowe.
12. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
u większej ilości dzieci - dziecko przebywa minimum 2 m odległości od innych osób
znajdujących się w tym pomieszczeniu, Jednocześnie natychmiast jest powiadomiony
rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka.
13. Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z nauczycielem. Opiekun dziecka
posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka, przyłbica, rękawiczki.
Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica, dziecku należy założyć jednorazową
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maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego
pomieszczenia.
Organizacja zajęć na terenie szkoły
1. Szkoła udostępnia dla uczniów 24 sale lekcyjne.
2. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
3. Podczas zajęć teoretycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) w grupie
może przebywać do 13 dzieci (wyjątkiem jest chór i orkiestra, które odbywają się w sali
koncertowej).
4. Na widowni w sali koncertowej ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 60 osób.
Przed wejściem na koncert będą przekazane formularze do wypełnienia przez 60
widzów.
5. Personel i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w niezbędne, indywidualne środki
ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także
fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przebywanie w izolatce
z dzieckiem).
6. Szkoła posiada termometry bezdotykowe.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
1. Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci, wchodzące do szkoły poprzez
skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
2. Uczniowie oraz osoby dorosłe wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie przy wejściu,
zakrywają usta i nos maseczką ochronną.
3. Pracownicy szkoły są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz
dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie
ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości powierzchni dotykowych - poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur instrumentów,
włączników oraz łazienek i zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
5. Przed przeprowadzeniem dezynfekcji należy zapoznać się z instrukcją od producenta
i ściśle jej przestrzegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na czas niezbędnego
wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie
oparów środków dezynfekujących.
6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji
rąk umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przy dozownikach.
7. Wszystkie pomieszczenia szkoły są wietrzone co godzinę.
Warunki bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły
1. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
2. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
a. przed i po jedzeniu,
b. po skorzystaniu z toalety,
c. po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
d. po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać
zanieczyszczone (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

bezobjawowo),
e. po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
f. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie
należy myć ręce.
Jeżeli do zajęć wykorzystywane są instrumenty (klawesy, grzechotki, tamburyna,
bębenki) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dokonuje tego nauczyciel,
który jest wyposażony w środki do dezynfekcji.
Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie
dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.
Dokonuje tego osoba sprzątająca dany budynek szkoły.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji. Za dezynfekcję instrumentów pozostających na terenie
szkoły (organy, fortepian) odpowiada nauczyciel. W przypadku korzystania
z instrumentu przez dziecko podczas samodzielnego ćwiczenia klawiaturę dezynfekuje
uczeń.
Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.
Dzieci mogą przebywać na wolnym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od siebie.

Zasady obowiązujące nauczycieli
1. Nauczyciele podczas zajęć indywidualnych i grupowych wyjaśniają uczniom, jakie
zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Nauczyciele na zajęciach teoretycznych mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie
nie pożyczali sobie przyborów, podręczników i innych rzeczy.
3. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
4. Nauczyciele stosują się do zasad:
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja)
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce)
c. konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji
rąk, w tym szczególnie: przed i po kontakcie z uczniem, po kontakcie
zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków
ochrony osobistej.
Zasady obowiązujące uczniów
1. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i instrument (z wyjątkiem pianistów,
organistów i perkusistów [nie dotyczy pałek]). W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać
od innych uczniów.
3. Jeśli korzystasz z przejazdu busem szkolnym obowiązkowo korzystaj z maseczki oraz
zachowuj dystans społeczny.
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4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce (minimum 30 sekund).
5. Do szatni wchodzimy pojedynczo, po wyjściu z szatni udajesz się do sali, w której będziesz
miał zajęcia. Na zajęciach teoretycznych noś przyłbicę/maseczkę, a na indywidualnych
możesz ją zdjąć – zachowując odpowiedni dystans.
6. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: dezynfekuj ręce, często myj dłonie wodą z mydłem,
nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. Przed rozpoczęciem zajęć z uczniami – obowiązkowo
nauczyciel wykonuje u siebie pomiar temperatury.
2. Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wykazującego objawy chorobowe zostaje
wyznaczone odrębne pomieszczenie.
3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na
wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów: Sanepid
Kolbuszowa - 17 22 71 150, 606 946 473, 782 496 856, całodobowa infolinia dla obywatela
w sprawach kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, NFZ - 800 190 590, służby medyczne –
999.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia/nauczyciela/pracownika nie
powinni przychodzić do szkoły, zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną w Kolbuszowej oraz powiadomić Dyrektora. W razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie (999 lub 112) i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów sugerujących
zakażenie, Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Jeżeli niepokojące objawy
występują u nauczyciela wstrzymuje również przyjmowanie uczniów do szkoły.
Obowiązkowo powiadamia Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolbuszowej, Organ
Prowadzący, Organ Nadzorujący szkołę, a nauczyciel/pracownik stosuje się ściśle do
wydanych instrukcji i poleceń.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w nauczyciel/pracownik poddaje się
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
7. Należy stosować się ściśle do zaleceń Sanepid-u przy ustalaniu wdrażania dodatkowych
procedur w konkretnym przypadku.
8. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną
o zakażenie zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do Sanepid-u w celu konsultacji lub
uzyskania porady.
10. W przypadku niepokojących objawów u ucznia, dyrektor niezwłocznie powiadamia
rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go
ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie
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pogarszania się stanu zdrowia - także pogotowie ratunkowe. Uczeń znajduje się wtedy
w pomieszczeniu do tego przystosowanym (izolatka), pod opieką nauczyciela.
11. W szkole są umieszczenie w określonych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kolbuszowej, służb medycznych.

Procedury przesłuchań i egzaminów
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
egzaminu/przesłuchania 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
3. Podczas egzaminu promocyjnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
- zdający,
- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu/przesłuchania, tj. członkowie
komisji,
- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, itp.
- pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
4. Egzamin końcowy (na zakończenie szkoły) przeprowadzany jest w formie otwartej
(koncertu) – obowiązują procedury jak przy koncertach.
5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, osób trzecich.
6. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego instrumentu (Nie dotyczy pianistów,
organistów, perkusistów – z wyjątkiem pałek).
8. Zdający nie mogą pożyczać instrumentu od innych zdających.
9. Szkoła zapewnia dostęp do wody pitnej.
10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które
z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do
pracy w dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem na 20 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i kierują się wprost do sali gdzie będzie egzamin.
2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia na salę egzaminacyjną.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie komisji powinni mieć zakryte usta
i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu/przesłuchania, siedząc
przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
4. Inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni - kiedy jest to
konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
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Członkowie komisji
1. Członkowie dezynfekują ręce, oraz mają zakryte usta i nos.
2. Członkowie komisji do niezbędnego minimum ograniczają poruszanie się po sali
egzaminacyjnej.
3. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie komisji informują zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa.
Przygotowanie szkoły i sal
1. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich ucznia, mniej więcej co godzinę
w trakcie egzaminu/przesłuchania (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku
nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdającego.
2. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i komisja będą na bieżąco dezynfekowane.
3. Wyznacza się miejsce przeznaczone do izolacji jako pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować
zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4. Przedmioty, z którymi zdający miał bezpośredni kontakt są dezynfekowane (pulpit,
klawiatura fortepianu, ława, itp.)
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KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA w związku z COVID-19
Imię i nazwisko dziecka
Godzina zauważenia objawów
Jakie wystąpiły objawy
Godzina poinformowania rodziców
Kto został poinformowany
Podpis osoby informującej

Pomiary temperatury:
Godzina

Wysokość Temperatury

Inne zaobserwowane objawy:

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna : …………..……..
W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym
reżimem sanitarnym z dniem……………………… w Szkole Muzycznej I stopnia
w Niwiskach informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do:
- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka
- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do
natychmiastowego poinformowania placówki

……..…………………………
data i podpis rodzica
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Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam, że moja córka/syn ………………………………………………………………..
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, kaszel, katar).
…….…………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za
dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, w aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i rodziny, tj:
 mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do
zakażenia Covid – 19
 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka - zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja
rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej
chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą
kwarantannę
 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym
wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej,
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby
i organy
 zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu
i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
….……………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie związanych
z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie
zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego
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odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w chwili
widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do
placówki ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4
dni.
.………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny
o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym
otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid 19.

….…………………….………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

W czasie wystąpienia niepokojących objawów wyrażam zgodę na codzienny pomiar
temperatury u mojego dziecka.
………….……………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Niwiska, dn. …………………..
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