
INFORMACJA 
Procedury bezpieczeństwa podczas nauczania stacjonarnego, 
obowiązujące od dnia 01 września 2020 r. 
w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie 
 
Założenia wstępne: 
Szkoła wyposażona jest w : 

● dyspensery środka dezynfekującego (do rąk), 
● termometry bezdotykowe, 
● spryskiwacze wytwarzające aerozol z płynem dezynfekującym w ilości 

zgodnej z ilością sal lekcyjnych oraz dla Pracowników obsługi, 
● maseczki ochronne lub/i przyłbice ochronne dla Pracowników szkoły. 

  
  
Inne środki ostrożności wdrażane przez Pracowników obsługi i Pedagogów:  

● z ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych usunięto elementy 
wyposażenia trudne do dezynfekcji, 

● usunięto z sal lekcyjnych elementy wyposażenia trudne do dezynfekcji, 
● umieszczono dyspensery dezynfekcyjne przy wejściu do budynku, 
● umieszczono informacje o bezwzględnym nakazie dezynfekcji rąk przy 

użyciu środka dezynfekującego oraz informacje o przestrzeganiu reżimu 
sanitarnego na terenie placówki, 

● umieszczono w widocznym miejscu – wejście główne - numerów telefonów 
do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala 
zakaźnego, szpitala jednoimiennego oraz innych służb medycznych, 

● wywieszono w pomieszczeniach sanitarnych plakaty informujących o 
właściwym myciu rąk, 

● umieszczono przy dozownikach z płynem dezynfekującym instrukcję 
dezynfekcji rąk, 

● wyznaczono strefy przebywania Opiekunów dzieci najmłodszych - hol 
wejściowy przy szatni - tylko w wypadku uzasadnionej konieczności ich 
obecności na terenie placówki, 

● zapasy środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, środki 
dezynfekcyjne) będą uzupełniane na bieżąco, 

● wydano zalecenie stałego monitorowania czystości w budynkach szkolnych, 
w szczególności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów 
komunikacyjnych, sal lekcyjnych, windy oraz częste - co 30 minut - 
systematyczne dezynfekowanie powierzchni dotykowych (poręcze, 
klamki, uchwyty, włączniki światła, blaty, krzesła), 

● korytarze, hole, sala koncertowa , toalety oraz w razie potrzeby sale 
lekcyjne nadzorowane i dezynfekowane będą przez pracowników obsługi, 



● w salach lekcyjnych - ławki i krzesła, elementy instrumentów będą 
systematyczne dezynfekowane po każdych zajęciach przez Pedagogów 
uczących w danej klasie.   

 
Zalecenia dla Uczniów Szkoły Muzycznej I i Ii st. Im. B. Rutkowskiego w 
Krakowie 

○ do zajęć lekcyjnych mogą przystąpić tylko Uczniowie, którzy nie wykazują 
objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych 
oraz gdy domownicy (Rodzice/Opiekunowie) Ucznia nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji domowej, 

○ Uczniowie mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem 
do budynku szkoły, 

○ Uczniowie zmieniają obuwie lub zakładają ochraniacze na buty przed 
wejściem do budynku szkoły – szatnia szkolna, 

○ Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem właściwej odległości 
podczas pozostawiania i odbierania odzieży, dopuszczalne jest zabieranie 
wierzchniej odzieży do klasy podczas lekcji indywidualnych, 

○ po skorzystaniu z toalety Uczniowie myją i dezynfekują ręce, 
○ Uczeń bezwzględnie zgłasza nauczycielom złe samopoczucie i inne objawy 

chorobowe, których dozna w trakcie trwania zajęć i między zajęciami, 
○ między zajęciami Uczniowie przebywający na korytarzach zachowują 

spokój i odpowiednią odległość między sobą, 
○ Uczniowie myją i dezynfekują ręce przed i po zakończeniu zajęć 

i po skorzystaniu z toalety, 
○ Uczniowie stosują się do poleceń Nauczycieli i Pracowników szkoły, 

Uczniowie korzystający podczas przerw z telefonów komórkowych, systematyczne je 
dezynfekują. 

 
Zalecenia dla Rodziców/Opiekunów oraz osób trzecich wchodzących do 
placówki: 

○ wszyscy, z wyłączeniem Pracowników szkoły i Uczniów, mają obowiązek 
noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos, 

○ w budynku szkoły mogą przebywać Rodzice/Opiekunowie dzieci 
najmłodszych tylko w przypadku uzasadnionej konieczności tj. jeden 
Opiekun na dziecko, 

○ dystans od Nauczycieli oraz innych Pracowników szkoły nie może być 
mniejszy niż 1,5 m, 

○ Rodzic/Opiekun/osoba trzecia przebywa w budynku szkoły wyłącznie 
w holu przy wejściu do szkoły, 

○ czas przebywania Rodziców/Opiekunów/osób trzecich jest ograniczony do 
niezbędnego minimum. 



○ Rodzice/Opiekunowie/osoby trzecie przestrzegają obowiązujących 
przepisów sanitarnych (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk), 

○ osoby trzecie (osoby te są wpuszczane na teren placówka tylko 
w uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej kontroli przez pracownika 
szkoły temperatury ciała), przestrzegają obowiązujących przepisów 
sanitarnych (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk), 

○ Rodzice/Opiekunowie Uczniów najmłodszych korzystają z szatni szkolnej 
(obecność Opiekunów ograniczona do niezbędnego minimum). 

 


