
 

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 

w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19   

od 1 września 2021 roku 

 
Podstawa prawna:  

 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 (Dz.U. 861). 

• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące 
od 1 września 2021 roku 

 

Od 1 września 2021 roku zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie odbywają się w trybie stacjonarnym. Uczniowie 

przychodzą do szkoły wg obowiązującego  rozkładu zajęć na rok szkolny 2021/2022.  

 

Na terenie szkoły wszystkie osoby* (*uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic, 

gość) obowiązuje zachowanie dyscypliny sanitarnej - dezynfekcja, mycie rąk ,obowiązkowa 

maseczka, wietrzenie pomieszczeń oraz zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 

metra. 

 

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba* zdrowa, bez objawów chorobowych – 

podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel - sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. Do szkoły nie może przyjść osoba*, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

3. Do budynku szkoły wchodzimy tylko wejściem głównym od strony Rynku Solnego. 

4. Rodzic/prawny opiekun odprowadzający dziecko/dzieci może wejść jedynie na parter 

budynku szkoły - przestrzeń od portierni do sekretariatu - zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi co najmniej 1,5 metra 

c) dystansu od pracowników szkoły co najmniej 1,5 metra 

5. Od 1 do 15 września 2021 jedynie rodzic/opiekun ucznia klas pierwszych może wejść 

na teren budynku szkoły z zachowaniem w/w przepisów bezpieczeństwa zdrowotnego. 

W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wejście rodzica 

do szkoły. 

6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy wchodzący na teren szkoły zobligowani są 

do dezynfekcji rąk z użyciem płynu umieszczonego przy wejściu do szkoły. Portier lub 

inny pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym 

każdego wchodzącego do szkoły. Osoby z podwyższoną temperaturą (od 38st.C) 

nie będą wpuszczone do szkoły. 



7. Na początku roku szkolnego każda pełnoletnia osoba* wypełnia oświadczenie dotyczące 

stanu zdrowia i pozostawia je na portierni. Druk oświadczenia dostępny przy portierni. 

8. Rodzice kontaktują się z nauczycielami telefonicznie lub poprzez dostępne 

komunikatory. Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły 

www.psm.nysa.com.pl (strona główna i zakładka komunikaty) oraz informacje 

w dzienniku elektronicznym, ponieważ są to podstawowe i bardzo pomocne kanały 

komunikacji. 

Uaktualniony dostęp do e-dziennika dla uczniów i rodziców nastąpi do 10 września 2021 

roku za pośrednictwem nauczyciela instrumentu lub przedmiotu głównego. 

9. W przestrzeniach wspólnych budynku szkoły - korytarze, biblioteka, sekretariat, toalety 

- wszystkie osoby przebywające w szkole obowiązuje noszenie maseczki. Każdy 

zapewnia je sobie we własnym zakresie. 

10. Po wejściu do sali lekcyjnej maseczkę, chyba że nauczyciel prowadzący lekcję 

zasugeruje inaczej. Po zakończonej lekcji, przed wyjściem na korytarz należy nałożyć 

maseczkę. 

11. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji. Przed rozpoczęciem każdej 

lekcji nauczyciel i uczeń/uczniowie zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk. 

Nauczyciel i uczeń/uczniowie przebywają w salach z zachowaniem możliwie 

bezpiecznego dystansu. Nauczyciel i uczeń korzystają ze swoich instrumentów (oprócz 

fortepianu, pianina, perkusji, akordeonu) oraz nut, zeszytów, podręczników 

i przyborów. Po zakończeniu każdej lekcji nauczyciel dezynfekuje instrument w  sali -  

klawiaturę fortepianu lub pianina, ławki, przybory użyte do gry, pulpit, biurko, klamki 

oraz wietrzy klasę. Prosimy o ostrożne (z użyciem rękawic) stosowanie środków 

dezynfekujących. Instrumenty oraz klawiatury fortepianów i pianin - ściereczkami 

zwilżonymi ciepłą wodą. 

12. Zajęcia grupowe i teoretyczne odbywają się z podziałem na grupy. Nauczyciel 

i uczeń/uczniowie przebywają w salach z zachowaniem możliwie bezpiecznego 

dystansu.   

13. Pozostawienie kurtek i instrumentów na portierni odbywać się będzie 

na dotychczasowych zasadach. Instrumenty muszą być podpisane. 

14. W bibliotece szkolnej może przebywać wyłącznie jedna osoba wypożyczająca. Zwroty 

nut, książek i innych materiałów bibliotecznych należy dokonywać poprzez złożenie ich 

w odpowiednio przygotowanych pojemnikach – na terenie biblioteki lub przy portierni. 

Oddane nuty, książki i inne materiały pozostawiane będą w kwarantannie przez okres 

2 dni.  

 



15. W przypadku odbywających  się w szkole koncertów, przesłuchań, warsztatów oraz 

egzaminów zostaną zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby 

uczestniczące ww. wydarzeniach powinny mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz 

przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

16. Wszystkie sale lekcyjne oraz przestrzenie wspólne szkoły - będą przygotowane 

codziennie z zachowaniem ogólnie ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny z użyciem odpowiednich środków czystości oraz środków dezynfekujących. 

 

17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu 

w szkole niezwłocznie informujemy Dyrektora szkoły i podejmujemy działania  

izolujące. 

 

18. Na terenie szkoły zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W przypadku 

ucznia będzie on tam przebywać do momentu przybycia rodzica/opiekuna. 

 

19. Wszystkie osoby ze środowiska szkoły, które zauważą niepokojące objawy  choroby 

zakaźnej u siebie, ucznia, rodzica lub najbliższego otoczenia powinny  pozostać w 

domu, skontaktować się z odpowiednimi służbami medycznymi oraz niezwłocznie 

powiadomić Szkołę - Dyrektora, Wicedyrektora lub sekretariat. 

20. Przypomnienie: Na terenie PSM Nysa obowiązują ogólne zasady higieny: po przyjściu 

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, często myjemy ręce wodą z mydłem, 

zachowujemy dystans, nosimy maseczki w przestrzeniach wspólnych, podczas kaszlu  

     i kichania zakrywamy usta oraz nos zgiętym łokciem, unikamy dotykania oczu, nosa i   

     ust. 

 

21. Wszelkie zapytania, sugestie, wątpliwości prosimy kierować do Dyrektora Szkoły (sala 

nr 5) lub na e-maila szkoły: psmwitlu@go2.pl 

 

22. Regulamin może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

 

           
            DYREKTOR 
PSM I i II stopnia w Nysie 
 
  mgr Janusz Dąbrowski 

mailto:psmwitlu@go2.pl

