ZARZĄDZENIE Nr 9/2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu
z dnia 18.03.2021 r.
w sprawie funkcjonowania PSM I st. w Sierpcu
Dyrektor Szkoły na podstawie
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.
910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4),
 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 Statutu PSM I st. w Sierpcu,
 Informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia
zarządza co następuje:
Od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie
Szkoły, które polega na zorganizowaniu zajęć w następujący sposób:
1. Wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
2. W wyjątkowej sytuacji, gdy zajęcia nie mogą być realizowane
z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość, dyrektor szkoły
może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć na pisemny wniosek
pedagoga i rodziców ucznia.
3. Od dnia 19 marca administracja pracuje w systemie pracy hybrydowej.
Kontakt z pracownikami jest możliwy za pomocą emaili i telefonów:
Dyrektor: szkolamuzy@wp.pl tel. 607-953-899
Sekretariat: psmsierpc@pro.onet.pl tel. 24 275-10-30, 510-286-577
Kadry: psmsierpcadm@interia.pl tel. 693-270-241
Księgowość: psmsierpcfin@onet.pl tel. 512-624-376
4. Budynek szkoły jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 –
19.00. W dniach 1, 2 i 6 kwietnia szkoła czynna w godzinach 6.00 – 14.00.
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5. Uczniowie mogą korzystać z sal – ćwiczeniówek
z zachowaniem
szczególnych środków higieny i reżimu sanitarnego.
6. Rodzice przysyłają do szkoły dzieci zdrowe i składają każdorazowo
oświadczenie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia).
7. W szkole obowiązują wszystkie dotychczasowe obostrzenia dotyczące
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid – 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………..
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że moja córka/mój syn:
…………………………………………………………………..
(nazwisko i imię dziecka)
nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni,
ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i
naszych rodzin tj.:
Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelakich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na
terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do Dyrektora PSM I st. w Sierpcu oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie
świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
Deklaruję pobyt dziecka w szkole w dniu ……………………………… w godzinach:
od ………….. do ………….. .

………………………………..

…………………………………………

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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