Organizacja zajęć:
 W grupie w największych salach może przebywać do 8 uczniów, przeliczamy to zgodnie
z wytycznymi GIS – 2,5m2 na osobę łącznie z nauczycielem,

 Przedmioty, instrumenty wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub
dezynfekowane po każdych zajęciach,

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 stanowisko),

 Uczeń posiada własne przybory (ołówek, długopis) i podręczniki, w przypadku

instrumentalistów gitarę, skrzypce, pałeczki do perkusji. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

 Sale są regularnie wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć,
 Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się

ze sobą poszczególnych grup uczniów, tymi czynnościami kierować będzie pracownik
sekretariatu Szkoły,

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 W Szkole nie ma możliwości korzystania z poczekalni, w związku z tym na zajęcia
prosimy przychodzić o wyznaczonych godzinach,

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.,

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w
odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną,

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły,

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym umieszczamy numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

 Przed wejściem do Szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
zamieściliśmy informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk
przez wszystkie osoby wchodzące do Szkoły,

 Prosimy, aby wszystkie osoby wchodzące do Szkoły dezynfekowały dłonie lub
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej,

 Toaleta jest na bieżąco dezynfekowana.

