
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

PROCEDURA WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa związanego z nadal utrzymującym się
zagrożeniem epidemicznym wprowadza się następujące zasady obioru świadectw:

1.  Świadectwa  oraz  nagrody dla  uczniów  wyróżnionych  mogą  być  odbierane  osobiście  przez:
uczniów niepełnoletniech z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz samodzielnie przez uczniów
pełnoletnich.
2.  Świadectwa  będą  wydawane  przez  nauczycieli  przedmiotu  głównego  w okresie  29  czerwca
- 3 lipca 2020 roku w jednej z sal w tym celu udostępnionych. Udostępnione zostaną wyłącznie sale
o największej kubarturze.
3.   Dokładny dzień  i  porę  ustala  nauczyciel,  w  miarę  możliwości  biorąc  pod  uwagę  sugestie
rodziców i uczniów – o czym finalnie informuje wszystkich zainteresowanych.
4.  Istnieje  również  możliwość  odbioru  świadectw  z  początkiem  roku  szkolnego  2020/2021
lub w okresie wakacyjnym po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru z sekretariatem.
5. Odebrać świadectwo może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Nie może to być osoba, która przebywa w domu z inną osobą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych.
6. Odbiór świadectwa może powodować konieczność oczekiwania na wejście do Szkoły lub na
podejście do miejsca ich wydawania.
7. Czekając na wejście do Szkoły lub sali wydawania świadectw oczekujący zachowują odpowiedni
odstęp  (co  najmniej  2m)  oraz  mają  zakryte  usta  i  nos  (maseczką  jedno-  lub  wielorazową,
materiałem, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką).
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły.
9. Nauczyciele wydający świadectwa jak i osoby je odbierające zachowują niezbędną ostrożność
i stosują się do zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym a czynności związanej
z  odbiorem  świadectw  dokonują  sprawnie,  bez  przedłużających  się  rozmów  i  nawiązywania
kontaktu np. przez podanie ręki.
10. Odbierający świadectwa opuszczają budynek Szkoły niezwłocznie po dokonaniu czyności.

Informacja o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w Szkole

Jeżeli osoba przebywająca w Szkole przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie poinformować o tym
Dyrektora Szkoły, a w razie jego nieobecności pracownika sekretariatu lub innego pracownika.
Szkoła  zapewnia  możliwość  odizolowania  osoby przejawiającej  objawy choroby  w odrębnym  pomieszczeniu  lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
W przypadku osoby niepełnoletniej niezwłocznie powiadamia się jego rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej
sytuacji  w  celu  pilnego  odebrania  jej  ze  szkoły  oraz  informuje  się  właściwą  powiatową  stację  sanitarno
epidemiologiczną, a w razie pogarszania się jej stanu zdrowia także pogotowie ratunkowe.
W przypadku  osoby pełnoletniej  informuje  się  właściwą  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną,  a  w  razie
pogarszania się jej stanu zdrowia także pogotowie ratunkowe. 


