
1 
 

 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

w Starogardzie Gdańskim 

z dnia 28.05.2020 r. 

 

w sprawie  

sposobu realizacji zadań PSM I st. w  Starogardzie Gdańskim w okresie epidemii. 

 

Na podstawie art. 68  ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 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.493 ze zm.), zarządzam                          

co następuje: 

 

§ 1  

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

im W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd. zwanej dalej „szkołą”, w okresie od 01 czerwca 

2020 r. do 7 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem: 

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z  2020 r. poz. 

410, poz.492,poz. 595,poz.642, poz. 742, poz. 780,) 

2) Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r.  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.493, poz. 530,poz.564, poz.657, poz. 781, poz.; 

3) Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych– edukacja wczesnoszkolna                     

z dnia 15 maja 2020 r.,  

4) Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole z dnia                   

15 maja 2020 r.,  

 

§ 2  

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły  

w formie elektronicznej na adres muzyczna1@wp.pl, telefonicznie pod numerem 

58 56 222 15 lub bezpośrednio w sekretariacie po telefonicznym ustaleniu czasu  

i miejsca załatwienia sprawy w szkole. 

2. Organy kolegialne szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski)  mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie bezpośredniej  
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z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii przy organizacji 

spotkań i zebrań.    

3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres: muzyczna1@wp.pl lub telefonicznie pod numerem  

58 56 222 15, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia takiego 

spotkania.  

§ 3  

1. W okresie epidemii obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  dla uczniów 

realizowane są w formie kształcenia na odległość od poniedziałku do piątku wg planu 

zajęć ustalonego przez nauczycieli przedmiotów głównych, fortepianu dodatkowego 

oraz zajęć z teorii i zespołów (chór, orkiestra kameralna, orkiestra dęta, 

akompaniament). 

2. Kształcenie na odległość odbywa się  za pośrednictwem wybranych przez nauczycieli 

platform edukacyjnych, aplikacji i komunikatorów. 

3. Uczestnictwo ucznia  w obowiązkowych zajęciach  w formie kształcenia na odległość 

stanowi realizację jego obowiązku szkolnego. 

4. Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach jest oświadczenie rodzica złożone  

w formie elektronicznej lub bezpośrednio na dwa dni robocze przed planowanym 

terminem korzystania przez ucznia z konsultacji, na adres muzyczna1@.pl , 

którego wzór stanowi załącznik nr 2  do Zarządzenia dyrektora szkoły. 

§ 4  

W okresie epidemii, nauczyciel wykonuje zadania określone w statucie szkoły, realizuje 

wskazane przez dyrektora zajęcia edukacyjno-wychowawcze w formie kształcenia                          

na odległość i przeprowadza konsultacje z uczniami z zakresu prowadzonych zajęć. 

§ 5  

1. Osoby inne niż uczniowie, wchodzące do szkoły  zobowiązane są do zakrywania ust  

i nosa oraz zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych osób przebywających  

w tym otoczeniu. 

2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawiczki ochronne. 

3. Uczniowie przychodzący na konsultacje zobowiązani są do korzystania  

z wyznaczonych wcześniej szatni. 

4. Wyznaczony pracownik obsługi kontroluje wejście do szkoły, przestrzeganie 

obowiązujących zaleceń sanitarnych i kieruje uczniów do odpowiednich pomieszczeń 

szatni i na konsultacje. 

5. Uczniowie po wyjściu z szatni, przed każdym wejściem do sali w której odbywa się 

konsultacja, myją ręce pod nadzorem wyznaczonego pracownika obsługi i korzystają  

z jednorazowych ręczników papierowych.  

6. We wszystkich toaletach w szkole wiszą plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

7. Nauczyciele prowadzący konsultacje bezpośrednie na terenie szkoły, wyposażeni są                           

w maseczki i bezpieczne środki odkażające. 

8. Pracownicy obsługi wyposażeni są w maseczki, rękawiczki. 
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§ 6  

1. W szkole mogą przebywać uczniowie i pracownicy, u których nie ma widocznych 

objawów choroby wskazującej na chorobę zakaźną. 

2. Na tablicach informacyjnych dostępne są plakaty informacyjne opracowane                            

przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku 

stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy 

się kontaktować.  

3. Wszyscy pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażeniem COVID-19 przed dniem wznowienia zajęć w szkole. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły obowiązuje 

procedura działania zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia 

5. W przypadku stwierdzenia zakażenia  COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne                        

na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/  oraz https://gis.gov.pl/  , odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 7  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020 r. 
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