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ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY od 31 maja 2021 r. 

1. W okresie od 31 maja do 25 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe realizowane będą 
w trybie stacjonarnym. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących możliwość infekcji dróg 
oddechowych (gorączka, kaszel, katar) lub innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem 
SARS-Cov2 (np. utrata węchu lub smaku, wysypka) oraz gdy jego domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich 
opiekunowie powinni przestrzegać aktualnych zaleceń oraz przepisów prawa dotyczących zachowania 
w przestrzeni publicznej.  

4. Do budynku szkoły i na zajęcia lekcyjne uczniowie wchodzą samodzielnie. Obecność rodziców w szkole 
ogranicza się do niezbędnego minimum. 

5. Wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do zakrycia ust i nosa maseczką, zdezynfekowania rąk 
oraz zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób. 

6. Poza salami lekcyjnymi na terenie szkoły uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.  

7. Czas spędzony w budynku szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zaleca się, 
aby uczniowie przychodzili do szkoły na krótko przed rozpoczęciem zajęć i opuszczali budynek zaraz 
po ich zakończeniu.  

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, powinien posiadać własne 
przybory, zeszyty i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. 

9. Lekcje przebiegają z zachowaniem zasad dotyczących zachowania dystansu, bieżącej dezynfekcji 
sprzętów (pulpity, stołki, klamki itp.) i wietrzenia sali po każdym uczniu lub grupie – za przestrzeganie 
tych zasad odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. 

10. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni niezwłocznie poinformować szkołę o przypadkach 
objęcia ucznia lub jego domowników kwarantanną lub izolacją. 

11. W przypadku zaistnienia konieczności kontaktu rodziców z nauczycielami lub kierownictwem szkoły 
zaleca się kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty e-mail lub telefonicznie. 

 

 

(-) Agnieszka Berest 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Głogowie 


