Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/V/2020

Regulamin organizacji konsultacji i rekrutacji
w czasie epidemii COVID-19
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa
Surzyńskiego w Kościanie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Regulamin organizacji konsultacji i rekrutacji w czasie epidemii COVID-19 w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, zwany dalej
„Regulaminem”, określa zasady organizacji podejmowanych przez szkołę działań w czasie
epidemii COVID-19, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom
przebywającym na terenie placówki.
Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Rozdział II
Konsultacje w szkole oraz zasady przebywania na terenie placówki
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 871) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w
Kościanie, zwana dalej „szkołą”, od 1 czerwca 2020 r. umożliwia wszystkim zdrowym
uczniom (tj. bez objawów choroby zakaźnej) konsultacje indywidualne lub grupowe (grupa
może składać się maksymalnie z 12 uczniów). W tym celu nauczyciel umawia się z
uczniem/uczniami na konkretny termin, co zostaje odnotowane w harmonogramie konsultacji
(Załącznik nr 1).
Uczestnicy konsultacji, tak jak każda inna osoba przebywająca na terenie szkoły, muszą
stosować do niżej wymienionych procedur bezpieczeństwa.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły:


Należy zachować niezbędny odstęp – min. 4 m² na osobę, 2 metry dystansu społecznego
pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. W
przeciwnym wypadku należy korzystać z osłony na usta i nos.



Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana skorzystać z płynu do dezynfekcji
rąk, który jest umieszczony przy wejściu.



W razie potrzeby pracownicy szkoły powinni korzystać z otrzymanych środków ochrony
osobistej, w tym rękawiczek i maseczek ochronnych.



Do szkoły nie mogą przychodzić osoby, które są chore (tj. mają objawy typowe dla
choroby zakaźnej), przebywają w domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją, czy też
same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.



Sale w których odbywają się konsultacje/ badanie przydatności muszą być wietrzone co
najmniej raz na godzinę (jeżeli warunki na to pozwalają).



Powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
klawiatury, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie i instrumenty powinny być
systematycznie dezynfekowane (w przypadku instrumentów po każdym użyciu).



Uczniowie nie powinni pożyczać sobie nawzajem przyborów i materiałów.



Osoby przebywające na terenie placówki są zobligowane do częstego i regularnego mycia
rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. W łazienkach znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk.



Osobom przebywającym na terenie szkoły zaleca się przestrzegać zasad zachowania
higieny, m.in.:

odpowiednio zasłaniać twarz podczas kaszlu lub kichania, unikać

dotykania okolic ust, oczu, twarzy, zachowywać dystans społeczny, nie podawać ręki na
powitanie.


W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 należy jak najszybciej powiadomić o tym
najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną – numer telefonu widnieje na plakatach
wiszących na korytarzu szkoły. Do czasu otrzymania pomocy, osoba z podejrzeniem
zakażenia powinna zostać odizolowana od pozostałych osób w wyznaczonym przez
Dyrektora pomieszczeniu. W przypadku osoby niepełnoletniej należy niezwłocznie
skontaktować się z jej rodzicami / opiekunami prawnymi.

Rozdział III
Organizacja rekrutacji
W ramach postępowania rekrutacyjnego, każdy kandydat musi przystąpić w wyznaczonym
dla niego terminie do badania przydatności / egzaminu, zwanego dalej „badaniem”.
Zasady przeprowadzenia badania:


Na badanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywa w domu z osobą objętą kwarantanną
lub izolacją i sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
(dotyczy to zarówno kandydatów, jak i osób przeprowadzających egzamin).



Każdy kandydat musi stawić się punktualnie na wyznaczoną godzinę. Osoby, które
przyjdą wcześniej będą musiały poczekać na swoją kolej przed budynkiem szkoły,
zachowując przy tym odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mając zakryte usta i
nos.



Przy wejściu do szkoły rodzic / opiekun prawny kandydata musi podpisać oświadczenie o
niewystępowaniu u dziecka objawów typowych dla choroby zakaźnej oraz o
nieprzebywaniu na kwarantannie (Załącznik nr 2).



Podczas badania na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie: kandydat, osoby
zaangażowane w przeprowadzanie badania, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni m.in.
za utrzymanie obiektu w czystości i dezynfekcję, oraz pracownicy odpowiednich służb,
np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Dopuszcza się również obecność
rodzica / opiekuna prawnego kandydata w wyznaczonym miejscu na korytarzu szkoły, nie
ma on jednak wstępu do sali, w której będzie odbywało się badanie.



W Sali, w której odbywa się badanie może przebywać jedynie kandydat oraz osoby
zaangażowane w przeprowadzenie badania, zachowując przy tym odpowiedni odstęp
(min. 2 metry pomiędzy każdą z osób przebywających w sali).



Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą stosować się do obowiązujących
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (określonych w rozdziale II).



Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. książek, gadżetów,
maskotek.



W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia
badania z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość.

Kościan, 27.05.2020 r.

Załącznik nr 1
Harmonogram konsultacji

Data i godzina

Imię i nazwisko
nauczyciela

Imię i nazwisko
ucznia

Załącznik 2

Oświadczenie

Nr sali

Oświadczam, że ……………………………………………………….….... nie ma objawów
typowych dla choroby zakaźnej, w tym COVID-19, nie przebywa w domu z osobą objętą
kwarantanną lub izolacją i sam/sama nie jest objęty/objęta kwarantanną lub izolacją w
warunkach domowych.

………………………………………..
(Podpis rodzica / opiekuna prawnego)

