
REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY 

BĘDĄCYM W STRUKTURACH POWIATOWEGO CENTRUM  

EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY  

obowiązująca od 1 września 2020 r. w czasie epidemii w związku z COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910), art. 10 ust.1 pkt 1 i art.68 ust.1 pkt 6 

- wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydana na podstawie ustawy 

z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz.59 ze zm.) 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem stworzenia Regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia 

koronawirusem na terenie placówki w  trakcie odbywania zajęć pozalekcyjnych 

w kołach MDK.  

2. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Procedury bezpieczeństwa wprowadzone na czas trwania epidemii COVID-19dotyczą 

wszystkich pracowników, uczestników oraz rodziców dzieci uczęszczających do MDK. 

4. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności 

ilości zapisujących się uczestników i pojawiających się nowych wytycznych 

oraz zarządzeń władz zwierzchnich. 

 

Organizacja pracy placówki 

 
1. Zajęcia MDK przeprowadzane są w pracowniach PCEiK ( ceramicznej, tanecznej, 

plastycznej, szachowej i muzycznej) oraz salach zlokalizowanych w internacie ZPS 

(zajęcia taneczne) i sali teatralnej SM „Zacisze” (zajęcia wokalne i teatralne). 

2. Wszystkie pracownie zaopatrzone są w środki do dezynfekcji rąk i ręczniki papierowe. 

Ponadto pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się na każdym poziomie 

budynku PCEiK w toaletach oraz przy drzwiach wejściowych. Przy drzwiach 

wejściowych i na II piętrze umieszcza się zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki 

i ymaseczki. W widocznych miejscach pozostają wywieszone instrukcje prawidłowego 

mycia i dezynfekcji rąk oraz numery telefoniczne do SANEPID-u. 

3. Pracownicy oraz wychowankowie, a także osoby wchodzące na teren ośrodka 

zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z budynku. 

4. Zasady dezynfekcji pomieszczeń, toalet i korytarzy w placówce określa odrębna 

procedura. 



5. Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane założyć maskę lub przyłbicę. 

6. W budynku wyznacza się pomieszczenie (sala nr 3 ) przeznaczone do izolowania osób 

w przypadku zaobserwowania u nich objawów chorobowych.  

 Organizacja odbywania zajęć 
 

1. Zapisy do grup zajęciowych przyjmowane są drogą elektroniczną lub przez dostarczenie 

wniosków za pośrednictwem skrzynki pocztowej przed budynkiem PCEiK. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka / uczestnika pełnoletniego na zajęcia jest złożenie 

właściwego wniosku  oraz akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Na zajęcia może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych i sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

4. Do placówki dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe. Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający dzieci nie przebywają na terenie placówki podczas zajęć.  

5. Na teren placówki mogą wejść tylko rodzice/ opiekunowie dzieci w wieku 4 – 6 lat, które 

uczęszczają na koła taneczne i jest konieczna pomoc przy przebieraniu się na zajęcia. 

6. Podczas trwania stanu epidemii w związku z COVID – 19 zajęcia pozalekcyjne w MDK 

są realizowane w modułach 40-minutowych z uwagi na konieczność wietrzenia 

i dezynfekcji sal.  

7. Nauczyciele powinni dbać o zachowanie w grupie zajęciowej dystansu społecznego 

wynoszącego 1,5m  między uczestnikami. 

8. W zależności od powierzchni poszczególnych pracowni i specyfiki zajęć wyznacza  się limit  

osób mogących uczestniczyć w zajęciach i tak: 

 zajęcia taneczne – grupa do 19 uczniów 

 zajęcia plastyczne – do 10 uczniów 

 zajęcia ceramiczne – do 7 uczniów 

 garncarstwo - do 5 uczniów  

 zajęcia teatralne  – do 12 uczniów 

 zajęcia instrumentalno-wokalne – do 4 uczniów 

 zajęcia szachowe – do 10 uczniów 



9. Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury u dziecka, jeśli nauczyciel 

prowadzący zajęcia uzna to za konieczne w związku z podejrzeniem występowania 

u wychowanka objawów chorobowych. 

10. Rodziców / opiekunów wychowanka zobowiązuje się do reagowania  na ewentualny kontakt 

telefoniczny z placówki, w sytuacji zauważenia u podopiecznego niepokojących objawów 

chorobowych.  

11. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z placówki 

po zakończeniu zajęć. 

12. Zakładanie maseczek podczas zajęć przez wychowanków jest nieobowiązkowe.  

13. Młodzieżowy Dom Kultury w Oleśnicy nie będzie w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

organizował  grupowych wyjść lub wyjazdów wychowanków poza obiekt. Udział w konkursach, 

przeglądach zewnętrznych będzie możliwy za zgodą rodziców/opiekunów i po przeanalizowaniu 

warunków organizacji konkursu. Zgodę na udział wychowanków w konkursach wyraża dyrektor 

placówki. 

14. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u wychowanka nauczyciel jest zobowiązany 

zastosować Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie pozostałe uregulowania dotyczące odbywania zajęć w MDK znajdują się w Regulaminie 

uczestnika zajęć dostępnym na stronie www.pceik.pl w zakładce MDK. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Oleśnicy od 01. 09. 2020 r.  

3. Zapisy Regulaminu mogą ulec aktualizacji.  
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http://www.pceik.pl/

