Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,
Wobec ograniczenia funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół
artystycznych w okresie od dnia 3 listopada 2021 r., na podstawie:
1) Art. 30b i 30c oraz art. 68. ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021, poz. 512
ze zm.); ostatnia zmiana z dnia 28.10.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1967);
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 824);
4) Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.).
wydałam w dniu 2 listopada 2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2020/2021
w sprawie obostrzeń w organizacji nauczania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W.
Kilara w Katowicach, w którym podaję co następuje:
§ 1 . Uwagi wstępne.
Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na
terenie szkoły.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu
epidemii.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach zależeć będzie od rozwoju
sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią rozporządzeń nadrzędnych.
2. Pomimo ograniczenia funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół
artystycznych, w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, nauka w całym ZPSM im. W.
Kilara w Katowicach będzie realizowana stacjonarnie.
3. Rekomendowane jest nadal zachowanie dystansu społecznego, częste mycie rąk oraz ich
dezynfekcja, a także noszenie maseczek zakrywających usta i nos obowiązkowo w przestrzeni
publicznej oraz na zajęciach zbiorowych i indywidualnych, zgodnie z decyzją nauczyciela
prowadzącego.
4. Nauczyciele i uczniowie ograniczają poruszanie się po przestrzeni publicznej szkoły oraz salach
lekcyjnych. Przebywanie w szkole jest sprowadzone nadal do wymaganego minimum.
5. Wprowadzone zostają w obu budynkach szkoły, przy wejściu, stacje do dezynfekcji rąk z
miernikiem temperatury do obowiązkowego korzystania przy wchodzeniu na teren szkoły.
6. Szkolne popisy, koncerty i warsztaty są organizowane wyłącznie dla uczniów i nauczycieli
z zastosowaniem limitu osób w zależności od wielkości sali i z dostosowaniem się do zachowania

odpowiednich odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz z zaleceniem noszenia maseczek.
Za zastosowanie się do zasad odpowiada organizator wydarzenia.
7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w budynkach szkoły osób postronnych, w tym
rodziców uczniów. Wyjątek stanowią wizyty dostawców, pracowników poczty, kurierów i spotkania
organów oraz gremiów wewnętrznych działających w szkole (w liczbie ograniczonej do 5 osób).
8. Nadal obowiązuje Regulamin funkcjonowania ZPSM im. W. Kilara w Katowicach w sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego z dnia 1 września 2021 r.
Z poważaniem,
Bernadeta Stańczyk
Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

