WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII
COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. F. CHOPINA
w SOCHACZEWIE
PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH
1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będzie odbywała się lekcja. Salę
należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. W miarę możliwości zaleca
się prowadzenie zajęć przy otwartym oknie.
2. W sali lekcyjnej może przebywać tylko wyznaczona na dane zajęcia grupa uczniów.
3. Grupa może liczyć nie więcej niż 16 uczniów. Uczniowie muszą zachowywać pomiędzy sobą
oraz z nauczycielami dystans co najmniej 1,5 m.
4. Grupa uczniów na chórze może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po
wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne,
pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez
innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty, instrumenty i
przybory wykorzystywane podczas zajęć rytmiki należy ograniczyć do minimum i
wyeliminować te, których nie da się zdezynfekować. W przypadku użycia ww. pomocy
dydaktycznych należy dokładnie je czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel
ma obowiązek zapewnić dzieciom na czas jego nieobecności opiekę innego nauczyciela lub
pracownika szkoły.
8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
9. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia
dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od
innych. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z
sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
10. Uczniowie klas młodszych przebywają podczas zajęć grupowych w wyznaczonych strefach
oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych przez nauczyciela. Zaleca się możliwość
organizacji części zajęć na świeżym powietrzu.
11. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. W czasie zajęć odkładają je
na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
12. Uczniowie zajmują wyznaczone dla siebie miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej
potrzeby.
13. W salach lekcyjnych znajduje się płyn do dezynfekcji. O użyciu tego płynu decyduje nauczyciel.
14. Jeżeli na tym samym instrumencie pracuje kilka osób, musi on być dezynfekowany w przypadku
każdej zmiany osoby grającej.
15. Uczniowie podczas zajęć indywidualnych nauki gry na instrumencie pracują z nauczycielem z
zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego dystansu.
16. Uczniowie klasy perkusji przynoszą na zajęcia instrumentu głównego własne pałki.
17. Planowanie następujących po sobie zajęć w poszczególnych salach musi uwzględniać przerwy
na wywietrzenie pomieszczenia i przeprowadzenie niezbędnej dezynfekcji.
18. Po zakończonych lekcjach uczeń własne pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice
dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu
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do zajęć.

OBOWIĄZKI I ZALECENIA DLA UCZNIÓW
1. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, nie przychodzą do szkoły wcześniej niż 10
minut przed zajęciami.
2. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku noszenia maseczek. Zalecane jest
stosowanie maseczek w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego np.
w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych.
3. Przed wejściem do szkoły uczniowie mają mierzoną temperaturę przez upoważnionego do
wykonywania tej czynności pracownika. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej
37,0ºC ) uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
4. Uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, a jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne
do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast myją ręce.
5. Uczniowie unikają gromadzenia się w grupach, komunikują się z innymi uczniami,
nauczycielami i pracownikami szkoły z zachowaniem minimum 2 metrów odstępu.
6. Uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie
podają ręki na powitanie, zachowują dystans społeczny, a także unikają dotykania oczu, nosa i
ust. Stosują odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
7. Uczniowie korzystają z własnych przyborów, nut i podręczników, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie wymieniają się
przyborami szkolnymi między sobą.
8. Uczniowie korzystają z szatni samodzielnie i wchodzą do niej pojedynczo.
9. Uczniowie w szatni mogą zostawić tylko ubrania i buty na zmianę. Pozostawianie innych
rzeczy osobistych, instrumentów, nut itp. jest zabronione.
10. Uczniowie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole.
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