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WRACAMY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1 września rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021. Zamiast uroczystych akademii w tym dniu, spotkania
uczniów z nauczycielami w większości szkół odbędą się indywidualnie lub w mniejszych grupach - w
zależności od możliwości danej placówki. Informacje w tym zakresie wraz z planem lekcji oraz
harmonogramem transportu szkolnego zostają na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom.
W szkołach podstawowych kształcić się będzie w tym roku 1111 uczniów, natomiast w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych 539 dzieci (440 w pięciu placówkach publicznych i 99 w dwóch placówkach
niepublicznych). Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w naszej gminie rozpoczyna w tym
roku aż 153 uczniów. Dla porównania w roku ubiegłym do klas pierwszych przyjęto 116 dzieci.
W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Siewierz dołożono wszelkich starań, aby powrót
do tradycyjnego modelu kształcenia odbywał się w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Organizacja
zajęć edukacyjnych w gminie Siewierz została dostosowana do sytuacji lokalowej oraz możliwości każdej
ze szkół. Placówki są wyposażone w podstawowe środki ochrony osobistej: płyny dezynfekujące, maseczki
i przyłbice.
Dyrektorzy placówek samodzielnie stworzyli schemat poruszania się, wyjścia i wejścia do budynku
.Ponadto na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego dyrektorzy przygotowali wewnętrzne regulaminy oraz procedury funkcjonowania każdej z
placówek w czasie epidemii. Wytyczne zawierają ogólne oraz szczegółowe zalecenia związane między
innymi organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i
powierzchni, jak również postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia w placówce.
Trzeba jednak pamiętać, że żadne - nawet najbardziej wypracowane procedury, nie zwalniają z poczucia
odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Dlatego ważne jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych
zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust
oraz obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki.
Szanowni Rodzice, jeśli Wasze dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy chorobowe lub wiecie, że mogło
mieć kontakt z osobą zakażoną, nie wysyłajcie dziecka do szkoły lub przedszkola. O każdej takiej
nieobecności informujcie nauczyciela bądź dyrekcję. Musimy wspólnie dołożyć wszelkich starań, aby
zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem i zapewnić pracę naszych placówek!
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