
Komunikat dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia                                               

im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie  

w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie.  

Z dniem 1 września 2020 r. wznawiamy pracę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie w oparciu o wytyczne dla szkół                                 

i placówek opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia.  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, uroczystość inauguracyjna 

przeznaczona będzie wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.  

W dniu 1 września 2020 r. o godz. 17.00 dla uczniów klasy I cyklu sześcioletniego, 

oraz o godz. 18.00 dla uczniów klasy I cyklu czteroletniego. Uroczystość odbędzie 

się w sali koncertowej. Na teren szkoły z każdym uczniem może wejść jeden rodzic. 

Proszę również o wypełnienie i dostarczenie w dniu 01.09.2020 r., oświadczenia 

Rodzica znajdującego się na stronie internetowej szkoły oraz zapoznanie dziecka 

z tekstem Roty Ślubowania, która znajduje się tutaj. 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas od II do VI cyklu sześcioletniego                   

i od II do IV cyklu czteroletniego. 

 

W najbliższych dniach skontaktują się z Rodzicami i Uczniami nauczyciele 

instrumentu głównego w celu omówienia sposobu i terminu ustalenia zajęć 

indywidualnych na nowy rok szkolny. Wszystkie informacje odnośnie 

funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym będą przekazywane przez 

nauczycieli instrumentu głównego. 

Bardzo proszę Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi opracowanymi dla 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie 

znajdującymi się na stronie internetowej szkoły. Proszę również o wypełnienie                               

i dostarczenie na pierwsze spotkanie oświadczenia Rodzica znajdującego się na 

stronie internetowej. 

Pozostałe informacje. 

 

Na stronie internetowej szkoły w zakładce  ‘’Organizacja roku/plany zajęć’’, został 

opublikowany wstępny rozkład zajęć teorii na rok szkolny 2020/21. Plan ten 

będzie podlegał modyfikacji w ciągu września po ustabilizowaniu się sytuacji                       

w szkołach oświatowych. O wszystkich szczegółach związanych z zajęciami 

teoretycznymi, zespołowymi, chórem, fortepianem dodatkowym itd. będą 

informowali na bieżąco nauczyciele instrumentu. 

 

Wytyczne dla rodziców 

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzice 

zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego 

zdrowia. 

http://psm.zambrow.org/tresc-slubowania/


 

2. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający ucznia na lekcje/konsultacje                             

w szkole obowiązani są do stosowania w trakcie przekazywania ucznia pod 

opiekę, wymaganych prawem środków zabezpieczających (maseczki, 

rękawiczki jednorazowe).  

 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do szkoły 

zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 

pracowników szkoły i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 

4. Rodzice zobowiązani są do niedopuszczenia do udziału w lekcjach ucznia, 

jeżeli on sam lub ktoś z jego otoczenia miał kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19, podejrzanymi o tą chorobę, bądź przebywającymi w kwarantannie. 

To samo dotyczy sytuacji, w której u ucznia występują jakiekolwiek oznaki 

chorobowe.  

 

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do 

zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury 

powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu. 

 

6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 

jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 

8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny 

m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

 

9. Rodzice zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

 

10. Przekazanie ucznia pod opiekę szkoły oraz jego odbiór odbywa się wyłącznie 

we wskazanym przez Dyrektora miejscu na terenie posesji lub szkoły. 

 

11. W celu zapewnienia szybkiej ścieżki komunikacyjnej, rodzice przekazują do 

wiadomości Dyrektora szkoły swoje dane kontaktowe (nr tel.) Szybki kanał 

komunikacyjny w razie konieczności użyty będzie do przekazania w trybie 

nagłym informacji o stanie zdrowia ucznia lub zaistniałym zagrożeniu. Rodzice 

zobowiązani są wyrazić zgodę na dokonanie pomiaru temperatury u dziecka 

przez pracownika szkoły. 

 

12. W czasie pracy szkoły, wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie. 

Bezpośredni kontakt z pracownikami szkoły możliwy jest jedynie po 



wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania i w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu. 

 

13. Zatajenie przez rodziców lub opiekunów ucznia faktu iż on sam lub ktoś z jego 

otoczenia miał kontakt z osobami chorymi na COVID-19, podejrzanymi o tą 

chorobę, bądź przebywającymi w kwarantannie i dopuszczenie do udziału 

dziecka w zajęciach szkolnych,  skutkować będzie wyciągnięciem wobec nich 

konsekwencji prawnych. 

 


