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Zasady funkcjonowania w roku szkolnym 2021/22
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 bliskimi, którzy
muszą odbyć kwarantannę – o tym fakcie rodzic jest zobowiązany poinformować
wychowawcę klasy.
 Na 72 godziny przed rozpoczęciem roku szkolnego zostanie uruchomiony on-line
formularz powrotu do szkoły – rodzic zobowiązany jest do wypełnienia go.
 Dziecko, u którego zostanie w czasie zajęć stwierdzona podwyższona temperatura
lub inne symptomy Covid-19 zostanie odizolowane – prosimy poinformować dzieci,
że będzie przebywać w pokoju izolacji z pracownikiem szkoły ubranym w strój
ochronny. Rodzic natychmiast zostanie poinformowany i zobowiązany
do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. Rodzic jest zobowiązany
do poinformowania szkoły o wyniku badania lekarskiego.
 Do uczniów nieobecnych w związku z kwarantanną zostaną wysłane tematy zajęć oraz
wszystkie materiały lekcyjne – prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty
elektronicznej
 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, a tematy oraz materiały lekcyjne
zostaną przekazane drogą mailową.
 Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka we wszystkie niezbędne przybory szkolne.
Prosimy uprzedzić dzieci, by nie wymieniały się z innymi dziećmi przyborami
szkolnymi.
 Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka w hand sanitazer, chusteczki antybakteryjne.
 Hand sanitazery będą do dyspozycji uczniów na wszystkich korytarzach szkolnych
 Bardzo prosimy, by zeszyty oraz książki, które dzieci otrzymają ze szkoły,
były podpisane i obłożone okładką, którą można zdezynfekować.
 Bardzo prosimy o zaopatrzenie dziecka w lunch box oraz butelkę z napojem łatwe
do umycia i zdezynfekowania.
 Przerwy uczniowie będą spędzać w małych grupach na sali gimnastycznej, na boisku
szkolnym lub wyznaczonej części korytarza szkolnego.
 Sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po opuszczeniu
przez daną klasę.
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 Na tę chwilę nie mamy możliwości zorganizowania zajęć sportowych (jeżeli sytuacja
ulegnie zmianie, będziemy o tym informować).
 W Szkole Polskiej w Cork mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły.
 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
 Rodzice uczniów klas 0-3 odprowadzają swoje dzieci do wyznaczonego wejścia szkoły
– nauczyciel przyjdzie po klasę – prosimy o przyprowadzanie dzieci zgodnie z planem.
Po zakończeniu zajęć rodzic oczekuje na dziecko przy wyznaczonym wejściu. W razie
spóźnienia na zajęcia prosimy o oczekiwanie przy głównym wejściu na wskazówki
pracownika szkoły.
 Rodzice uczniów klas 4 – 8 oraz liceum oczekują na dzieci na parkingu
 Uczniowie klas 7-8 oraz liceum podczas wchodzenia do szkoły, wyjść do toalety
oraz wychodzenia z budynku zobowiązani są mieć na twarzy maseczki.
 Wszystkie aktualne informacje będą cotygodniowo przekazywać wychowawcy klas.
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
 Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie lub wprowadzone zostaną nowe
obostrzenia zasady funkcjonowania będą aktualizowane.
 Rodzic, który chce porozmawiać z kierownikiem lub wychowawcą musi się umówić
na konkretną godzinę. Preferowany kontakt – telefoniczny, mailowy, sms, Whats App
– do uzgodnienia z wychowawcą.
 Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad funkcjonowania w czasie
pandemii – utrzymywania dystansu społecznego, noszenia maseczki
Zaktualizowano i zatwierdzono 9 sierpnia 2021r.
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