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ZarzAdzenie nr.
Dyrektora Pafrstwowej Szkotry Mlzycznej I stopnia im. F. Chopina w KroSnie Odrzafrskim
ograniczenia funkcjonowania Pahstwowej Szkoty Mtzycznej I stopnia im. F. Chopina
w KroSnie Odrzaflskim w czasie epidemii COVID-l9, obowi4zuj4ce od dnia 20 grudnia2027 r.

w sprawie

Na podstawie Rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 202k. w
sprawie szczeg6lnych rozwi4zafr w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oSwiaty w zwr4zkuzzapobieganiem, przeciwdzialaniemrzwalczaniem COVID-l9 (Dz. U.
2202I r. poz.230I) zarz4dzam co nastgpuje:
$1

Od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. zajgcia dydaktyczne w szkole realizowane
b9d4 z wykorzystaniem metod i technik kszLil.cenia na odleglo66, za poirednictwem platformy
Microsoft Teams oraz tnnych komunikator6w internetowych w czasie rzeczywrstym, zgodnym
z dolychczasowym planem zqgc.

$2
Istnieje mo2liwo56 realizacji zajgd indywidualnych w formie stacjonarnych konsultacji w szkole
po uzgodnieniu z nauczycielem. Plan konsultacji ustali nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem
szkoly.
$3

Uczniowie bior4cy udzial w zajgciach stacjonarnych zobowi1zani s4 do przestrzegania zasad
bezprecznego pobytu w szkole, w szczegolno6ci:

1. Do szkoly moae tczgszcza|

uczeh bez objawow chorobowych sugeruj4cych infekcjg drog
oddechowych oruz gdy uczeh ani zaden z jego domownikow nie przebywa na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.

2.

Przy wejSciu do budynku szkoly naleLy obowi4zkowo zdezynfekowai rgce przy :u?yciu Srodka
dezynfekujqcego.

3.

Podczas pobytu w szkole obowi4zkowe jest noszenie maseczek oslaniaj4cych nos rustaprzez
wszystkie osoby w przeslrzeniach wspolnych (korytarze, szatnia) oraz zachowywanie dystansu
spolecznego (min. 1,5 m).

4.

Opiekunowie odprowadzqqcy dzieci mog4 wchodzic do przestrzeni wspolnej szkoly oraz na
indywidualne zqgcia
,
zachowu:14c zasady

a) 1 opiekun

z dzieckremldziecmi,

b)

5.

Uczniowie przychodz4 do szkoly tylko na swoje zajgcia i bezpoSrednio po nich wychodzqze
szkoly.

$4
Zarz4dzenie wchodzi z dniem podpisania

