
WEWNĘTRZNE   PROCEDURY   BEZPIECZEŃSTWA  
FUNKCJONOWANIA  

  Zespołu   Szkół   Muzycznych   im.   Karola   Szymanowskiego   w   Toruniu   
w   stanie   zagrożenia   epidemicznego  

 

1. Przy   każdym   wejściu   umieszczone   są   numery   telefonów   do   właściwej   stacji  
sanitarno-epidemiologicznej,   oddziału   zakaźnego   szpitala   i   służb   medycznych   oraz  
organów,   z   którymi   należy   się   kontaktować   w   przypadku   stwierdzenia   objawów  
chorobowych.  

2. Do   szkoły   może   uczęszczać   uczeń   bez   objawów   chorobowych   sugerujących   infekcję  
dróg   oddechowych   oraz   gdy   domownicy   nie   przebywają   na   kwarantannie   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   oraz   uczniowie   przestrzegają   aktualnych   przepisów   prawa  
dotyczących   zachowania   w   przestrzeni   publicznej.  

4. W   szkole   wydzielone   zostały   4   strefy:  
- strefa  A1  (budynek  A  -  sale  od  115  do  128),  w  której  zajęcia  ogólnokształcące               

i  ogólnomuzyczne  odbywają  głównie  uczniowie  klas  I-III  OSM  I  st.  i  cyklu             
6-letniego   SM   I   st.  

- strefa  A2  (budynek  A  -  sale  od  200  do  207  i  sale  112,  113,  sala  gimn  i  sala                   
rytm.,  w  której  zajęcia  ogólnokształcące  i  ogólnomuzyczne  odbywają  głównie          
uczniowie  klas  IV-VII  OSM  I  st.  oraz  IV-VI  SM  I  st.  (cykl  6-letni)  oraz  I-IV                
SM   I   st.   (cykl   4-letni)  

- strefa  C  (budynek  C),  w  którym  zajęcia  ogólnokształcące  i  ogólnomuzyczne           
odbywają  głównie  uczniowie  klasy  VIII  OSM  I  st.  oraz  klas  I-VI  OSM  II  st.  i                
uczniowie   SM   II   st.  

- strefa  B  (budynek  B),  w  którym  zajęcia  indywidualne  odbywają  wszyscy           
uczniowie   szkoły.  

5. Uczniowie   wchodzą   do   poszczególnych   stref   wyznaczonymi   wejściami:  
- klasy  I-III  OSM  I  st.  i  SM  I  st.  -  wejście  główne  do  budynku  A  oznaczone                 

symbolem   A1  
- klasy  IV-VII  OSM  I  st.  oraz  IV-VI  SM  I  st.  (cykl  6-letni)  i  I-IV  SM  I  st.  (cykl                   

4-letni)   -   wejście   oznaczone   symbolem   A2  
- uczniowie  klasy  VIII  OSM  I  st.,  I-VI  OSM  II  st.  i  uczniowie  SM  II  st.                

wejściem   od   strony   parkingu   oznaczonym   symbolem   C  
- wejście  do  budynku  B  znajduje  się  w  pobliżu  łącznika  i  jest  oznaczone             

symbolem   B  
6. Poszczególne   wejścia   do   budynków   pozostawać   będą   otwarte   i   objęte   będą   nadzorem  

w   określonych   porach   dnia   związanych   w   nasilonym   przepływem   osób   i   podczas  



przerw   międzylekcyjnych.   W   pozostałym   czasie   pozostawać   będą   zamknięte   i  
wchodzący   lub   wychodzący   z   budynku   korzystają   z   dzwonka   w   celu   przywołania  
pracownika   obsługi,   odpowiedzialnego   za   nadzorowanie   danego   wejścia.   

7. Każda   osoba   wchodząca   do   budynku   szkoły   zobowiązana   jest   do   dezynfekcji   rąk    i  
zasłaniania   nosa   i   ust.   W   przypadku,   gdy   osoba   ma   alergię   na   płyn   dezynfekujący,  
powinna   założyć   rękawiczki   i   je   zdezynfekować.  

8. Wewnątrz   budynków   szkolnych   przebywać   mogą   tylko   uczniowie   i   osoby   w   niej  
zatrudnione.   

9. Rodzice   i   inne   osoby   mogą   wejść   do   budynku   szkolnego   wyłącznie   za   zgodą  
dyrektora   szkoły   i   przy   zachowaniu   zasad   sanitarnych   (środki   ochronne:   osłona   ust   i  
nosa   i   dezynfekcja   rąk).  

10. Jeżeli   uczeń   wykazuje   oznaki   infekcji   górnych   dróg   oddechowych   pracownik   szkoły  
ma   prawo   odmówić   wpuszczenia   go   do   szkoły.   

11. Na   terenie   budynków   szkolnych   w   częściach   wspólnych   obowiązuje   nakaz   używania  
maseczek.   Zarówno   uczniowie   jak   i   nauczyciele   nie   mają   obowiązku   używania  
środków   ochronnych   (osłona   ust   i   nosa)   jedynie   podczas   zajęć   lekcyjnych.  

12. Zmiana   strefy   oraz   każdorazowe   wejście   do   sali   lekcyjnej,   biblioteki,   świetlicy   oraz  
pomieszczeń   administracyjnych   wymaga   dezynfekcji   rąk.  

13. Osoba   przebywająca   w   stołówce   szkolnej   może   zdjąć   maseczkę   tylko   na   czas  
jedzenia   posiłku.  

14. Uczniowie  OSM  I  i  II  st.  większość  przerw  obowiązkowo  spędzają  na  terenie             
zielonym  w  miejscu  wydzielonym  dla  strefy  A1,  A2  lub  C.  Jedynie  w  przypadku              
bardzo  złych  warunków  pogodowych  mogą  spędzić  przerwę  w  przestrzeni  wspólnej           
swojej  strefy.  Uczniowie  szkół  popołudniowych  ze  względu  na  porę  dnia  przerwy            
spędzają   na   korytarzach   szkoły.  

15. Uczniowie  i  nauczyciele  korzystają  z  wyznaczonych  toalet  w  poszczególnych          
strefach.  

16. We  wszystkich  budynkach  szkoły  zostały  wydzielone  pomieszczenia  dla  nauczycieli.          
Zaleca  się  by  nauczyciele  przebywający  w  tych  pomieszczeniach  używali  środków           
ochrony   w   postaci   osłony   ust   i   nosa.   

17. Instrumenty,  które  nie  mieszczą  się  w  szafkach  uczniowskich,  należy  pozostawiać  w            
miejscu  do  tego  wyznaczonym  w  budynku  B.  Do  futerału  należy  przyczepić            
zawieszkę  z  nazwiskiem  właściciela  instrumentu.W  celu  pozostawienia  instrumentu         
skorzystać   należy   z   wejścia   B.  

18. Dzieci,  które  odbywają  lekcje  w  sali  oddalonej  od  ich  szafek,  mogą  mieć  okrycie              
wierzchnie   przy   sobie   podczas   lekcji.   

19. Uczeń  powinien  posiadać  własne  przybory  i  podręczniki.  Uczniowie  nie  powinni           
wymieniać   się   przyborami   szkolnymi   między   sobą.  

20. Sale  lekcyjne  oraz  przestrzenie  wspólne,  takie  jak:  korytarze,  toalety,  stołówka           
powinny  być  systematycznie  wietrzone  -  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie             
przerwy,   a   w   razie   potrzeby   także   w   czasie   zajęć.  



21. Po   zakończeniu   zajęć   w   danej   sali   lekcyjnej   uczniowie   dezynfekują   ławki,   krzesła   i  
inne   przedmioty,   które   były   przez   nich   dotykane.   Sposób   dezynfekcji   i   jej   przebieg  
nadzoruje   nauczyciel.  

22. W   szkole   obowiązuje   zakaz   używania   telefonów   komórkowych   przez   uczniów.  
Telefony   mogą   być   wykorzystywane   w   celach   dydaktycznych   na   wyraźne   polecenie  
danego   nauczyciela.   Po   ich   użyciu   należy   zdezynfekować   dłonie.  

23. W   przypadku   stwierdzenia   u   ucznia    podczas   lekcji   objawów   mogących   wskazywać  
na   infekcję,   uczeń   odprowadzany   jest   do   izolatki,   a   szkoła   powiadamia   jego   rodziców,  
którzy   są   zobligowani   do   jak   najszybszego   odbioru   dziecka   ze   szkoły.   Uczeń  
pełnoletni   może   podjąć   decyzję   o   samodzielnym   powrocie   do   domu.  

24. W  przypadku  konieczności  odprowadzenia  ucznia  do  izolatki  nauczyciel  telefonicznie          
powiadamia  dyrektora  szkoły  o  zaistniałej  sytuacji.  Wyznaczony  przez  dyrektora          
pracownik  szkoły  przychodzi  po  ucznia  do  sali,  a  następnie  zarówno  on  jak  i  uczeń               
zakładają  maseczki  i  przechodzą  korytarzem  do  izolatorium  utrzymując  między  sobą           
dystans.  

25. W   szkole   wydzielone   zostały   odrębne   pomieszczenia,   które   będą    pełnić   funkcję  
izolatki   (w   budynku   A   -   sala   006   dla   OSM   i   SM   I   st.   i   w   budynku   C   -   sala   110   dla  
OSM   i   SM   II   st.  

26. Nauczyciel   sprawujący   opiekę   nad   dziećmi   w   grupie   /   uczniami   w   klasie,   w   której  
przebywało   dziecko   z   niepokojącymi   objawami,   zobowiązany   jest   otoczyć   opieką  
pozostałych   uczniów   i   zadbać,   by:  

a) umyli   ręce   zgodnie   z   instrukcją,  
b) jeśli  to  możliwe,  przeszli  do  innego  zdezynfekowanego  pomieszczenia  szkoły          

lub  wyszli  na  zewnątrz  budynku  szkoły  po  uprzednim  zdezynfekowaniu          
blatów,   krzeseł   

c) sala   została   wywietrzona   
d) dyrektor  sporządza  notatkę  z  zaistniałej  sytuacji.  Notatka  zawiera  następujące          

informacje:   datę,   godzinę   powiadomienia   rodziców,   opis   przebiegu   działań.  

28.  Dziecko  zostaje  przekazane  rodzicowi  (prawnemu  opiekunowi)  przez  pracownika          
szkoły,   który   się   nim   opiekował   w   izolatce.  

29.  Izolatka,  w  której  przebywał  uczeń,  jest  dokładanie  wietrzona,  myta  za  pomocą             
odpowiednich  detergentów  i  dezynfekowana  przez  wyznaczonych  pracowników  szkoły         
zgodnie   z   instrukcją   sprzątania   i   odkażania   sal.   

30.  W  budynku  B  będzie  czynny  barek  w  godzinach  9.00-17.00.  Z  barku  nie  mogą               
korzystać  uczniowie  klas  I-III  OSM  I  st.  W  barku  jednocześnie  może  przebywać  7  osób.               
Uczniowie  poszczególnych  klas  będą  mogli  korzystać  z  barku  w  wyznaczonych           
godzinach.  



31.  Uczniowie  mogą  korzystać  z  sal  ćwiczeniowych.  Zasady  korzystania  z  sal  będzie             
określał   odrębny   regulamin.  

32.  Kontakt  z  dyrektorem  szkoły,  wicedyrektorami  i  pracownikami  administracji  odbywa           
się   w   pierwszej   kolejności   za   pośrednictwem   poczty   mailowej   lub   telefonicznie.   

33.   Zasady   pracy   biblioteki   szkolnej   w   okresie   pandemii   określa   odrębny   regulamin…  

34.  Szkoła  organizuje  zajęcia  świetlicowe  dla  uczniów,  których  rodzice  zgłosili  potrzebę            
korzystania   ze   świetlicy   szkolnej.   Godziny   pracy   świetlicy   od   7.00   do   17.00  

35.  Rodzice  we  wnioskach  deklarują  w  jakich  godzinach  i  w  jakie  dni  tygodnia  ich               
dziecko   będzie   przebywać   pod   opieką   świetlicy  

36.  Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w  sali  128  A  dla  klas  1  -  3  i  w  sali  001  A  dla  klas                      
4-6.  

37.  Szczegółowe  zasady  pracy  świetlicy  w  roku  szkolnym  2020/2021  określa  odrębny            
regulamin.  

38.  Odbiór  dzieci  ze  świetlicy  odbywa  się  przy  wejściu  A1.  Odbiór  dziecka  należy  zgłosić               
telefonicznie:   56   612   24   19   dla   klas   I-III   OSM   I   st.  

i   56   612   24   29   dla   klas   IV-VI   OSM   I   st.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


