Procedura udostępniania sal celem przygotowania ucznia
do egzaminu dyplomowego lub egzaminu wstępnego do uczelni artystycznej
lub do egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II stopnia
Do dnia 7 czerwca 2020 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu stosownie do decyzji
ministerialnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)
ustala się co następuje:
Dział I – informacje ogólne
1. Dopuszcza się udostępnienia sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego
sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeńmających na celu przygotowanie
do egzaminu dyplomowego, przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją
nauki w szkole muzycznej II stopniaoraz uczelni artystycznej.

2. Celem realizacji zajęć dydaktycznych o których mowa w pkt. 1 nauczyciel prowadzący
zajęcia, po uzgodnieniu z pełnoletnim uczniem bądź rodzicami ucznia niepełnoletniego,
rezerwuje termin w udostępnionym przez Szkołę formularzu elektronicznym.
4. Formularz zawiera ograniczenia czasu jednorazowego korzystania z pomieszczenia:
a) udostępnionej sali lekcyjnej dla odbycia zajęć dydaktycznych – w systemie 60 minut
zajęć i następującym bezpośrednio po zajęciach 30-minutowym wietrzeniu sali,
b) sali koncertowej i sali kameralnej dla odbycia prób – w opcjach: 60 minut próby
i następującym bezpośrednio po niej 30- minutowym wietrzeniu sali.
5. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą udzieloną przez Dyrektora Szkoły
uczniom, o których mowa w pkt. 1-2 może zostać udostępniona inna sala wraz
z instrumentarium – na zasadach ustalonych pomiędzy Dyrektorem a uczniem
pełnoletnim lub rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego.
6. Korzystanie z udostępnionych sal odbywa się z obowiązkowym przestrzeganiem
wytycznych określonych w dziale II niniejszej procedury.
Dział II – wytyczne szczegółowe
7. Z udostępnianych sal mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoba, która przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych nie może korzystać z pomieszczeń szkolnych.
8. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy wymaga ono pomocy np. w poruszaniu się.
9. Podczas zajęć i prób w szkole mogą przebywać wyłącznie osoby bezpośrednio
zaangażowane w przeprowadzanie zajęć - uczeń, nauczyciel i opcjonalnie akompaniator.
10. Osoby wskazane w pkt. 9 nie powinny wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
11. Czekając na wejście do szkoły albo sali osoby mające zamiar korzystać z sal zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu w nich
miejsca.

13. Osoby korzystające z sal mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos w sytuacji, gdy
wychodzą do toalety lub gdy wychodzą z sali po zajęciach.
14. Sytuacja, gdy ze względów zdrowotnych osoba nie może zakrywać ust i nosa (np.
z powodu alergii) powinna zostać zgłoszona wcześniej Dyrektorowi.
15. Korzystający z sal obligatoryjnie dezynfekują ręce przy wejściu do Szkoły umieszczonym
tam płynem oraz używają płynu do dezynfekcji w sali.
16. O ile warunki pogodowe na to pozwalają drzwi do Szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku
powinny być otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie
mogą być otwarte, Szkoła zapewnia regularną dezynfekcję klamek.
17. Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.
18. Korzystający z sal przed i po zajęciach dezynfekują płynem zapewnionym przez Szkołę
używane ławki, krzesła oraz wyposażenie (w tym klawiatury fortepianów). Czynności
dezynfekcyjne można stosować według uznania także w trakcie zajęć.
19. Szkoła przeznacza osobne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
20. System organizacji udostępniania sal służy unikaniu tworzenia się grup osób przed
szkołą oraz przed salami.
21. Podczas zajęć pomiędzy osobami korzystającymi z sal, jak i podczas ich przemieszczania
się do sal i przy opuszczaniu przez nie sal i budynku po zajęciach, musi również być
zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp. Rekomenduje się jednak możliwie największy
odstęp.

UWAGA:
W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie
ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować o możliwości zakażenia
koronawirusem.
Osobę podejrzaną o zakażenia niezwłocznie należy odizolować a obszar, w którym się
poruszała należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
Rekomenduje się przy tym ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie
stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą
potencjalnie zakażoną.
W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.

