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Zasady funkcjonowania w roku szkolnym 2020/21

Podstawowe zasady funkcjonowania związane z pandemią:
• Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które jest chore, przeziębione, ma temperaturę
lub inne objawy Covid-19;
• Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które miało kontakt z osobą chorą lub osobą,
która oczekuje na wynik testu;
• Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które wróciło zza granicy (z kraju, który nie
znajduje się aktualnie na tzw. zielonej liście). Do szkoły na zajęcia może przyjść dopiero
po odbyciu kwarantanny – o tym fakcie rodzic jest zobowiązany poinformować
wychowawcę klasy i podpisać stosowne oświadczenie;
• Dziecko, u którego zostanie w czasie zajęć stwierdzona podwyższona temperatura lub
inne symptomy Covid-19 zostanie odizolowane (temperatura zostanie zmierzona przez
wychowawcę klasy, jeśli dziecko powiadomi go o złym samopoczuciu). Rodzic jest
zobowiązany do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły, a po wizycie lekarskiej,
poinformowania szkoły o wyniku badania;
• Uczniowie przechodzący kwarantannę i nieobecni na zajęciach zobowiązani są do
korzystania z materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na platformie Google
Classroom;
• W sytuacji, gdy nauczyciel nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w związku ze
stwierdzeniem u siebie symptomów Covid-19 i nie będzie możliwości przeprowadzenia
zajęć przez innego nauczyciela, cała klasa zostanie poinformowana o czasowym
odwołaniu zajęć w trybie stacjonarnym i przejściu na system zajęć online;
• W sytuacji zmiany rozporządzenia rządu irlandzkiego i decyzji o czasowym zamknięciu
szkół na terenie Republiki Irlandii, Szkoła Polska w Cavan przejdzie na nauczanie zdalne;
• Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka we wszystkie niezbędne przybory szkolne.
Prosimy uprzedzić dzieci, by nie wymieniały się nimi z innymi dziećmi;
• Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka w mały płyn do dezynfekcji rąk, chusteczki
antybakteryjne, ręcznik do rąk;
• Zgodni z zaleceniem rządu irlandzkiego klasy od 3 wzwyż zostały rozmieszone tak, by
odstęp między uczniami wynosił co najmniej 1 m odległości. W związku z powyższym
uczniowie zostają zobowiązani pozostawać na swoich miejscach podczas wszystkich
lekcji (nie wolno uczniom przesuwać krzesełka z oznakowanego miejsca);
• Sale lekcyjne, toalety i korytarze szkole zostaną zaopatrzone w płyny do dezynfekcji;
• Bardzo prosimy, by zeszyty oraz książki, które dzieci otrzymają ze szkoły, były
podpisane i obłożone okładką, którą można zdezynfekować.
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• Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka w „lunch box” oraz butelkę z napojem, łatwe
do umycia i zdezynfekowania;
• Przerwy uczniowie będą spędzać na korytarzu lub sali lekcyjnej (rotacyjnie), tak by
zespoły klasowe nie miały ze sobą styczności i aby umożliwić uczniom zachowanie
dystansu (co najmniej 1m);
• Sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po opuszczeniu
przez daną klasę;
• W pierwszym dniu zajęć wszyscy uczniowie zostaną przeszkoleni z nowych zasad
funkcjonowania szkoły,
jednakże rodzice są zobowiązani zapoznać uczniów
z niniejszymi zmianami i obostrzeniami;
• W Szkole Polskiej w Cavan mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły i zaakceptowani przez kierownika wolontariusze;
• Uczniowie w szkole mogą przebywać tylko w czasie trwania zajęć – nie ma możliwości
oczekiwania na zajęcia na korytarzu szkolnym lub oczekiwania na rodzica na korytarzu
szkolnym po zakończonych zajęciach.
• Plan lekcji został ułożony w taki sposób, aby uczniowie poszczególnych klas nie mieli ze
sobą fizycznego kontaktu. W przypadkach, gdy nie było takiej możliwości, oficjalny
plan lekcji będzie modyfikowany dla konkretnej klasy. Wychowawca poinformuje na
grupie i poprzez Google Classroom o minutowym przesunięciu godziny
rozpoczęcia/zakończenia
zajęć
(dotyczy
klas
sobotnich).
Prosimy rodziców o respektowanie zaleceń i regulaminu. Prosimy o nie przywożenie
dzieci wcześniej, a w razie obecności na dziedzińcu uczniów z innej klasy, o nie
opuszczanie pojazdów do czasu opuszczenia dziedzińca przez poprzednią klasę.
• Rodzice uczniów klas 1-3 odprowadzają swoje dzieci pod wejście do szkoły i oczekują
na nauczyciela zachowując stosowny dystans. Ponadto prosimy rodziców
o bezwzględne zakładanie maseczki. Po zakończeniu zajęć, rodzic oczekuje na dziecko
przy wejściu do szkoły zachowując stosowny dystans.
• Uczniowie klas 4-8 i 2 LO przychodzą do szkoły 5 minut przed dzwonkiem i ustawiają
się klasami (zachowując co najmniej 1 metr odległości) we wiacie naprzeciw wyjścia
do szkoły. Miejsce będzie specjalnie oznaczone numerem klasy. Uczniowie,
zaopatrzeni w maseczki, oczekują na nauczyciela.
• Po zakończonych zajęciach uczniowie klas 4-6 będą odprowadzani przez nauczyciela,
a uczniowie klasy 7-8 i 2 LO zostaną odprowadzeni do drzwi wyjściowych przez
woźnego. Prosimy o punktualne odbieranie uczniów. Rodzice uczniów klas starszych
pozostają w samochodach;
• Drzwi wejściowe pozostaną zamknięte. W razie spóźnienia na zajęcia prosimy
o zatelefonowanie pod numer szkolny 08604 09836. Woźny/a otworzy drzwi
i zaprowadzi ucznia do klasy. Gdyby z jakichś przyczyn drzwi wejściowe były otwarte,
uczeń w dalszym ciągu jest zobowiązany zadzwonić po woźnego i wraz z nim wyjść na
teren szkoły.
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• Uczniowie klas 4-8 oraz liceum podczas wchodzenia do szkoły, wyjść do toalety oraz
wychodzenia z budynku zobowiązani są mieć na twarzy maseczki.
• Uczniowie klas 1-3 zobowiązani są zakładać maseczki wyłącznie podczas wyjść do
toalety, gdyż istnieje wysokie ryzyko kontaktu z uczniami innych klas.
• Wszystkie aktualne informacje będą cotygodniowo przekazywać wychowawcy klas.
poprzez platformę Google Classroom. Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie
poczty oraz strony szkoły i szkolnego Facebooka. W związku z tym, że sytuacja jest
bardzo dynamiczna, bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomości każdorazowo przed
wyjazdem do szkoły.
• Kontakt z kierownikiem szkoły czy wychowawcą jest możliwy wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny. Preferowany kontakt – telefoniczny,
mailowy, sms, Whats App – do uzgodnienia z wychowawcą.
• Rodzice umówieni z kierownikiem czy wychowawcą klasy, mogą wejść do budynku
szkoły jedynie w maseczkach. Swoje wejście i wyjście z budynku odnotowują
w specjalnym zeszycie wizyt podając datę, godzinę oraz numer telefonu.
• Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana zdezynfekować ręce.

Agnieszka Adamska
Kierownik Szkoły Polskej w Cavan
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