Regulamin pracy na czas pandemii
Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jabłonce
1. Uczniowie przychodzą na lekcje o precyzyjnie ustalonej z nauczycielami godzinie.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mają wstępu na teren Orawskiej Samorządowej Szkoły
Muzycznej w Jabłonce (wyjątek stanowią sytuacje opisane w pkt. 7 i 8). Uczniowie
odprowadzani są do drzwi szkoły, odbierani po upływie ustalonego czasu. Na terenie szkoły
uczniowie nie oczekują na zajęcia.
3. Przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się
obligatoryjne dozowniki do dezynfekcji rąk.
4. Nie ma możliwości korzystania z poczekalni oraz szatni.
5. Wszyscy uczniowie biorący udział w lekcjach muszą być zdrowi, a żadna z osób
zamieszkujących z uczniami nie może być chora ani przebywać na kwarantannie. Rodzice nie
mogą zatajać informacji na ten temat.
6. W wypadku wystąpienia u nauczyciela lub ucznia jakichkolwiek objawów chorobowych
(w szczególności duszności, kaszlu lub temperatury), nauczyciel zobligowany jest do
natychmiastowego, telefonicznego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi i organowi
prowadzącemu szkołę.
7. W każdej instrumentalnej sali lekcyjnej powinien przebywać jednocześnie wyłącznie uczeń i
pedagog. W wyjątkowej sytuacji w klasach młodszych nauczyciel w porozumieniu z
dyrektorem szkoły może zgodzić się na udział rodzica (opiekuna prawnego) w zajęciach gry
na instrumencie.
8. Rodzic (opiekun prawny) może przebywać na terenie szkoły na wyraźnie wezwanie
nauczyciela (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
9. Po każdej lekcji sala lekcyjna powinna zostać przewietrzona.
10. Nauczyciele oraz uczniowie korzystają wg potrzeb ze środków ochrony osobistej. W każdej
klasie znajduje się dyspenser płynu dezynfekcyjnego.
11. Zajęcia przedmiotów teoretycznych odbywają się w większych salach z podziałem na grupy.
Uczniowie muszą zasiadać przy stolikach w wyznaczonych miejscach.
12. W szkole na bieżąco prowadzone będą prace porządkowe oraz utrzymywane w czystości sale
lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne (szczególnie poprzez
dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach). W przypadku sal
lekcyjnych instrumentalnych (przede wszystkim z pianinem lub fortepianem) nauczyciel
prowadzący we własnym zakresie odpowiada za dezynfekcję instrumentu.
13. Zalecane jest – w miarę możliwości – utrzymywanie dystansu społecznego.
14. Nauczyciele przedstawiają zasady bezpieczeństwa rodzicom i uczniom.
15. Nauczyciele dbają o dezynfekcję rąk ucznia przed i po konsultacjach.
16. Nauczyciela dopilnowują regularnego wietrzenia sal.

17. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 i obowiązuje do odwołania.

