
Regulamin Bezpieczeństwa dotyczący zachowania reżimu sanitarnego na terenie Społecznej 

Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

 

1. Każda osoba wchodząca do szkoły musi mieć zmierzoną temperaturę ciała przez wyznaczonego 

pracownika. 

2. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,3°) nie zostaną wpuszczone do budynku, a tym samym nie 

mogą uczestniczyć w zajęciach. 

3. W szkole nie będą funkcjonowały szatnie – po wejściu do budynku uczniowie zmieniają obuwie. Buty 

zewnętrzne chowamy do worka i wraz z okryciem wierzchnim zabieramy do klasy. 

4. Na terenie szkoły przebywać mogą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

5. 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 opiekunowie z dziećmi 

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

6. Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą do szkoły podczas przyprowadzania dziecka – uczniowie sami 

wchodzą bezpośrednio do budynku i kierują się do sali, gdzie będą odbywały się zajęcia. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wejść do szkoły jedynie w przypadku wymaganej przez Nauczyciela   

obecności na zajęciach lub w razie potrzeby kontaktu z sekretariatem. Osoby takie obowiązkowo 

dezynfekują ręce przy wejściu i przebywają na terenie szkoły w prawidłowo założonych maseczkach lub 

przyłbicach. Osoby te po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do sali lekcyjnej lub sekretariatu. 

9. Podczas przebywania na terenie szkoły należy zachować bezpieczny dystans. Zajęcia będą prowadzone  

sposób minimalizujący kontakt bezpośredni między uczniami i pracownikami. 

10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia grupowe mogą być prowadzone na zewnątrz 

budynku (na terenie szkoły). 

11. Pracownicy szkoły oraz uczniowie przebywający poza salami lekcyjnymi (w toaletach, korytarzach) mają 

obowiązek prawidłowego używania maseczek lub przyłbic. 

12. Jeżeli uczeń wykazuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób a jego rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie 

powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą.  

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

17. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk każdorazowo przed korzystaniem z biblioteki oraz 

bufetu w pokoju 106. 

18. Nie wolno wynosić zbiorów biblioteki (nuty/książki) poza pokój 106. Istnieje możliwość wykonania ksero 

na miejscu. 

19. Toalety, klamki i wszelkie elementy dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane. Sale będą wietrzone 

między zajęciami. 

20. W sekretariacie szkoły przebywać może w danym momencie tylko jeden interesant. Pozostali 

Rodzice/opiekunowie prawni powinni czekać w kolejce przed pokojem 106 z zachowaniem bezpiecznej 

odległości (min. 1,5 m), w prawidłowo założonych maseczkach lub przyłbicach. 

 

Każdy Rodzic/opiekun prawny, przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do szkoły 

zobowiązany jest do szczegółowego przeanalizowania i podpisania regulaminu oraz przygotowania 

ucznia do stosowania się do nowych zasad.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dn. 26.06.2020 r. 

Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych wytycznych, będą musiały opuścić budynek szkoły. 


