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Informacje wstępne dotyczące roku szkolnego 2020/21

Po długiej przerwie witamy w nowym roku szkolnym!
Ogromnie się cieszymy, iż pomimo wciąż trudnej sytuacji i wielu obostrzeń, udało się
przygotować naszą szkołę do przyjęcia uczniów. Mamy ogromną nadzieję, że działając
wspólnie tzn. stosując się do wprowadzonych zaleceń, uda się nam kontynuować naukę
w trybie stacjonarnym.
1. WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE
Bardzo proszę Wszystkich Państwa o zapoznanie się ze Statutem Szkoły, z regulaminami dla
uczniów i rodziców oraz nowymi „Zasadami funkcjonowania w roku szkolnym 2020/21”
(stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego pisma), zamieszczonymi na stronie
internetowej szkoły.
2. PIERWSZY WEEKEND SZKOLNY
W pierwszym weekendzie szkolnym tj. 5 i 6 września nie będziemy przeprowadzać zajęć
dydaktycznych. Będzie to dzień rozdania świadectw szkolnych za rok szkolny 2019/2020,
zapoznania z nowymi opiekunami klas i nauczycielami, szkoleń dotyczących zachowania
w nowych warunkach szkolnych, a także dzień spotkań z rodzicami uczniów klasy pierwszej
oraz rodzicami nowoprzyjętych uczniów innych klas (załącznik nr 2 do niniejszego pisma).
3. OŚWIADCZENIA – COVID-19
Przed wysłaniem dziecka do Szkoły Polskiej w Cavan rodzice uczniów zobowiązani są do
podpisania oświadczeń COVID-19 (załącznik nr 3 i 4 do niniejszego pisma).
Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, czytelnie podpisać i przekazać nauczycielowi
przy wejściu do szkoły. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania dokumentu,
należy tekst przepisać ręcznie i czytelnie podpisać. Proszę zwrócić uwagę na datęinformacja na dzień 5/6 września. Bez podpisanego w/w dokumentu uczniowie nie mogą
rozpocząć zajęć w szkole.
Osoby przebywające na kwarantannie przekazują oświadczenie w dniu powrotu,
zmieniając datę na właściwą (w takich sytuacjach prosimy o kontakt z opiekunami klas).
4. ZEBRANIA Z RODZICAMI
Pragnąc jak najlepiej dostosować się do nowych zaleceń, nie planujemy stacjonarnych
spotkań z rodzicami. Odbędą się jednakże spotkania on-line, na których omówione zostaną
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najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
O dacie i godzinie spotkań zostaną Pani powiadomieni odrębną wiadomością.
5. DOOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICÓW
Na stronie internetowej szkoły oraz na Google Classroom zamieszczone zostaną dokumenty
do pobrania i uzupełnienia przez rodziców:
1) aktualizacja danych (wszyscy rodzice) – przypominamy w konieczności posiadania konta „gmail”
na potrzeby zdalnej edukacji.
2) aktualizacja RODO;
3) druk do wyrobienia legitymacji ;
4) oświadczenie o posiadanym 24 godzinnym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków;
5) deklaracja o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe prowadzone przez Stowarzyszenie
PolsCavan.

W miarę możliwości bardzo prosimy rodziców o wydrukowanie powyższych dokumentów
i przekazanie opiekunowi klasy (przez ucznia) w pierwszy weekend szkoły.
Druki będą również dostępne w szkole. Jeśli rodzice nie mają możliwości wydrukowania,
nauczyciel przekaże dzieciom w szkole. Bardzo prosimy o ich zwrot w kolejnym tygodniu
nauki.
6. PRACOWNIK OBSLUGI
W wyniku narzucanych zaleceń związanych z Covid-19, Szkoła Polska w Cavan
zatrudni od września woźnego, który dbał będzie o czystość w naszej szkole przez cały dzień
trwania nauki. Woźny jest zatrudniony przez ORPEG, ale z uwagi niskie zarobki (polskie)
Rada Rodziców w porozumieniu ze Stowarzyszeniem PolsCavan zobowiązała się na
dofinansowanie w/w osoby, tak aby wysokość zarobków woźnego była zgodna z wysokością
minimalnych zarobków w Irlandii.
7.

KOMITET RODZICIELSKI-informacja od Rady Rodziców
Uprzejmie przypominamy, a nowych rodziców informujemy, iż Rada Rodziców wspiera
finansowo Szkołę i za zebrane dobrowolne składki opłaca m.in. ubezpieczenie szkoły (tzw.
OC za uczniów - koszt ok. 2000 – 3000 rocznie, w zależności od ubezpieczalni),
dofinansowuje osobę sprzątającą (w tym roku zwiększa się liczba godzin ze względu na
restrykcje związane z pandemią), wizyty pisarzy, teatrzyki dla dzieci, dyplomy i nagrody dla
dzieci w konkursach, wynajem zamków dmuchanych z okazji Dnia Dziecka, prezenty
z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów na Olimpiadę.
Bez opłacenia ubezpieczenia, które jest warunkiem wynajęcia lokalu na szkolę oraz osoby
sprzątającej, szkoła nie może funkcjonować , dlatego zwracamy się do rodziców z prośbą
o współpracę w tej kwestii i opłacenie, w miarę możliwości, w/w składki.
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Rada Rodziców, jak co roku, rozdzieliła opłatę na Komitet Rodzicielski ubezpieczenie OC
i sprzątanie szkoły i Komitet Rodzicielski .

OPŁATA za sprzątanie i ubezpieczenie OC

€50 od rodziny

−

jeśli składka na Komitet Rodzicielski nie będzie opłacona.

−

€35 od rodziny
jeśli składka na Komitet Rodzicielski będzie opłacona.

KOMITET RODZICIELSKI
€40 – 1 dziecko
€60 – 2 dzieci
€70 – 3 dzieci
Prosimy o przekazanie odliczonej kwoty w opisanej kopercie (imię i nazwisko, klasa, kwota)

do przedstawiciela Rady Rodziców. Z uwagi na fakt, iż rodzice nie mogą wchodzić do
budynku szkoły, prosimy o przedyskutowanie na grupach klasowych możliwości przekazania
składek Radzie Rodziców. Nauczyciele nie przyjmują kopert z pieniążkami na Komitet
Rodzicielski.
Uprzejmie informujemy, iż Rada Rodziców wydatkuje zebrane fundusze na cele Statutowe
szkoły, zgodne z Regulaminem Rady Rodziców. Na koniec każdego roku szkolnego
przedstawia Raport Finansowy zamieszczając go na stronie szkoły.
Istnieje możliwość wpłaty w ratach,
Państwa wpłaty pozwolą na szybkie zaplanowanie działań Rady Rodziców.
Trzy klasy, które jako pierwsze w 100% uiszczą opłatę otrzymają drobne upominki ☺

8.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe z matematyki i religii ( o ile nie
koliduje z planem lekcji szkoły- patrz plan lekcji). Zajęcia są organizowane
i nadzorowane są przez Polskie Stowarzyszenie „PolsCavan” poza ramowym planem
pracy szkoły.
Lekcje matematyki są adresowane do wszystkich uczniów natomiast lekcje religii do
uczniów klas 0-3 SP. Koszt zajęć z jednego dodatkowego przedmiotu wynosi 50 euro na
semestr. W przypadku zapisania dziecka zarówno na matematykę, jak i religię ponoszą
Państwo koszt w wysokości 75 euro na semestr.
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Warunkiem prowadzenia zajęć z przedmiotów dodatkowych uzależniona jest od ilości
chętnych (min. 6 uczniów w danej klasie), dlatego tak ważna jest Państwa deklaracja na
pierwszych zajęciach i opłacenie zajęć do księgowego Stowarzyszenia PolsCavan do
dnia 13 września.
9. LEGITYMACJE SZKOLNE
a) Wszystkich uczniów zainteresowanych wyrobieniem legitymacji szkolnej prosimy o
wypełnienie formularza (czarnym długopisem i drukowanymi literami) i złożenia go
do opiekuna klasy. Proszę o załączenie podpisanego zdjęcia (wymiary zdjęcia na
formularzu)- nie przyklejamy zdjęcia do formularza. Druki zbieramy wyłącznie do
27 września. (Dotyczy tylko tych uczniów, którzy nie wyrabiali jeszcze legitymacji
szkolnej!).
b) Uczniowie posiadający legitymacje składają je u opiekuna klasy do dnia 27 września,
celem ich aktualizacji.
10. ZAŚWIADCZENIE O 24 GODZINNYM UBEZPIECZENIU OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w roku szkolnym 2020/2021.
Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły Polskiej w Cavan przypominamy, iż
RODZICE są zobowiązani do 24 godzinnego ubezpieczenia swoich dzieci od
następstw nieszczęśliwych wypadków ( w szkole irlandzkiej lub prywatnie).
Wszyscy rodzice zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia
i przekazania go do opiekuna klasy.
11. DOJAZD DO SZKOŁY I PARKOWANIE.
Wjazd do szkoły bramą główną ( jadąc od centrum miasta, za placem zabaw, pierwsza
brama po prawej stronie.
• wjazd głównym podjazdem - wyjazd alejką wg znaków. Prosimy nie wjeżdżać
bramą do St. Patrick College. Wejście od St. Patrick College będzie zamknięte. Na czas
zaprowadzenia dzieci pod drzwi można zaparkować samochód przed głównym
wejściem jednakże w trakcie trwania roku szkolnego przyjmiemy zasadę, która jest
znana z irlandzkich szkół. Prosimy o podjeżdżanie pod budynek, wypuszczenie dzieci i
odjechanie prawą stroną. Przypominamy, iż po przekroczeniu bramy obowiązuje
ograniczenie prędkości do 10 km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
• Po przekroczeniu głównej bramy i dojechaniu do rozjazdu- można skręcić w lewo
i dojechać na dolny parking, stamtąd przyprowadzić dziecko do szkoły.
Prosimy o przywożenie dzieci 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbieranie ich na czas (patrz
regulamin szkoły i „Zasady funkcjonowania w roku szkolnym 2020/21” ).
Jeśli jednorazowa z jakiś przyczyn przejadą Państwo do szkoły wcześniej prosimy
o parkowanie na dolnym parkingu.
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Przypominamy, iż na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Budynek objęty jest monitoringiem. Za palenie na terenie szkoły grozi kara grzywny.
12. OGRANICZENIE ILOŚCI ŚMIECI W SZKOLE
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły napojów w butelkach jednorazowych lecz
w bidonach. Wszelkie opakowania plastikowe uczniowie mają obowiązek zbierania
do domu.
Uwaga: Zakaz przynoszenia do szkoły jogurtów, chipsów, popcornu, słodyczy
i napojów gazowanych.
13. WOLONTARIAT
Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Porębskiej i Anecie Szczerskiej za pomoc
w bibliotece szkolnej w ubiegłym roku .
Również w tym roku poszukujemy wolontariuszy do pracy w bibliotece szkolnej,
pomocy przy dyżurach itp. (chętni rodzice proszeni są o zgłaszanie się do
wychowawców).
14. STOWARZYSZENIE POLSCAVAN- informacja od Stowarzyszenia PolsCavan
Zachęcamy rodziców do wstąpienia do Stowarzyszenia „PolsCavan”, którego główną
działalnością jest wspomaganie działalności szkoły. Tylko dzięki staraniom Stowarzyszenia
szkoła może m.in. występować o dodatkowe środki z funduszy MSZ poprzez pisanie
projektów do Ambasady RP w Dublinie, dofinansowuje wyposażenie szkoły ( projektory,
tablice, stoły, krzesła, a także szkolne akcje), prowadzić zajęcie dodatkowe tj. matematyka,
religia czy warsztaty dla maturzystów. Od września 2020 członkostwo w Stowarzyszeniu
będzie bezpłatne. Spotkania członków będą się odbywały online. Jeśli dysponują Państwo
wolnym czasem, mają ciekawe pomysły zapraszamy do współpracy. (zainteresowanych
prosimy o kontakt z nauczycielami, którzy przekażą kontakt ze Stowarzyszeniem)
Agnieszka Adamska
Kierownik Szkoły Polskiej w Cavan
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