Organizacja zajęć w Szkole Polskiej w Pradze w roku szkolnym 2021/22
Naukę rozpoczynamy w szkole, w dniach: 8.09. i 9.09.
Wszystkie zajęcia, w tym sobotnie, będą się odbywać w trybie stacjonarnym.
Z uwagi na bezpieczeństwo musimy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń sanitarnoepidemiologicznych. W oparciu o nie oraz o specyfikę naszej placówki w Szkole Polskiej
w Pradze będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE POLSKIEJ W PRADZE
rok szkolny 2021/22
1. Przed wejściem do szkoły wszyscy muszą zdezynfekować ręce.
2. W szkole na korytarzu wszystkich obowiązują maseczki (respiratory).
3. Rodziców prosimy o niewchodzenie na teren szkoły i wpuszczenie dzieci przez
szklane drzwi.
4. Do szkoły mogą wejść jedynie rodzice: dzieci z zerówki, uczniów klasy
I SP, oraz rodzice nowych uczniów.
5. W klasach będą mogły zdjąć maseczki jedynie dzieci, które przyniosą oświadczenie
rodziców dotyczące zabezpieczenia dziecka przed Covidem-19, zawierające jedną
z następujących infomacji:
a) dziecko jest zaszczepione, b) ma negatywny wynik testu, c) w ciągu ostatnich 180
dni przebyło covid -19).
Druk takiego oświadczenia rozdamy w szkole/prześlemy pocztą/będzie na stronie szkoły.

Dzieci, które nie dostarczą do szkoły takiego oświadczenia, będą musiały mieć
założone respiratory także w klasach.
6. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które:
a) miało kontakt z osobą chorą lub osobą, która oczekuje na wynik testu,
b) wróciło zza granicy (z kraju, który nie znajduje się aktualnie na tzw. zielonej liście)
c) lub przebywa na kwarantannie,
d) jest chore, przeziębione, ma temperaturę od 37 C, lub inne objawy Covid-19.
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.
Uczeń może powrócić do szkoły dopiero po odbyciu kwarantanny – o tym fakcie rodzic
powinien poinformować wychowawcę klasy.
7. O chorobie, lub o konieczności kwarantanny rodzic niezwłocznie powiadamia
wychowawcę oraz kierownika Szkoły;
8. Uczniowie przechodzący kwarantannę i nieobecni na zajęciach zobowiązani są do
korzystania z materiałów przygotowanych przez nauczycieli oraz zamieszczanych na
stronie szkoły.
9. W sytuacji, gdy nauczyciel nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w związku z
przebywaniem na obowiązkowej kwaratannie, lub z powodu choroby/ stwierdzenia u
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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.
10.Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają nieobecność uczniów wychowawcy oraz
podają przyczynę nieobecności dziecka.
11. W sytuacji zmiany rozporządzenia czeskich władz i decyzji o czasowym zamknięciu
szkół na terenie Republiki Czeskiej, Szkoła Polska w Pradze przejdzie na nauczanie
zdalne;
12.Prosimy o zaopatrzenie dziecka we wszystkie niezbędne przybory szkolne. Należy
uprzedzić dzieci, by nie wymieniały się nimi z innymi dziećmi.
Na terenie szkoły należy zrezygnować z dzielenia się jedzeniem i piciem oraz
z pożyczania swoich rzeczy (np. długopisów, temperówek itp.).
13.Polecamy, aby zeszyty oraz książki, które dzieci otrzymają ze szkoły, były podpisane
i obłożone okładką, którą można zwymienić.
14.Toalety i korytarz zostaną zaopatrzone w płyny do dezynfekcji.
15.Przerwy uczniowie będą spędzać w sali, lub na korytarzu w maseczce.
16.Sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po zajęciach
szkolnych.
17.W Szkole Polskiej w Pradze mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele/
pracownicy szkoły, a także członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Rady
Rodziców.
18.Rodzice uczniów klasy I SP oraz dzieci z zerówki przyprowadzają dzieci, opuszczają
szkołę, a o wskazanej godzinie odbierają je przy szatni.
Pozostali rodzice odbierają dzieci przy szklanych drzwiach szkoły.
19.Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci po zakończonych
zajęciach.
20.W przypadku rodzeństwa kończącego zajęcia o różnych godzinach, rodzic odbiera
dziecko będące już po lekcjach i może poczekać na drugie dziecko na półpiętrze
klatki schodowej.
21.Uczniowie po przyjściu do szkoły i dezynfekcji rąk oczekują na rozpoczęcie lekcji w
wyznaczonych salach.
22.Podczas wyjścia na korytarz oraz do toalety uczniowie muszą mieć założone
maseczki.
23.Prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty oraz strony szkoły i szkolnego
Facebooka. W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, konieczne jest
sprawdzanie wiadomości każdorazowo przed wyjazdem do szkoły.
24.Kontakt z kierownikiem szkoły czy wychowawcą/nauczycielem jest możliwy
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny. Preferowany kontakt –
telefoniczny, mailowy, sms, Skype – do uzgodnienia z kierownikiem/wychowawcą
25.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.
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Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby Covid -19
u osoby na terenie szkoły
1. W przypadku stwierdzenia objawów choroby COVID-19 na terenie szkoły, a
mianowicie objawów ostrej choroby układu oddechowego (ból gardła, kaszel (zwykle
suchy), duszność, ból w klatce piersiowej), gorączki, nagłej utraty zapachu i / lub
zmysł smaku:
izoluje się osobę z objawami choroby i wydaje się maseczkę ochronną.
2. Ucznia natychmiast umieszcza się w oddzielnym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
3. Pracownik szkoły wykazujący objawy choroby COVID-19 natychmiast unika
wszelkich kontaktów z innymi pracownikami i uczniami lub zakłada maskę
higieniczną.
4. Odizolowanym uczniem, w zależności od jego wieku, będzie opiekować się osoba
dorosła, aż do przybycia rodziców ucznia. Osoba opiekująca się zachowuje dystans
1,5 metra od ucznia i nosi maskę.
5. Rodziców ucznia informuje się o konieczności jak najszybszego odebrania dziecka ze
szkoły. Dyrekcję szkoły informuje się o podejrzeniu choroby. Dyrekcja szkoły
informuje pacowników szkoły oraz rodziców uczniów o zdarzeniu.
6. Uczeń zostaje odebrany przez jednego z rodziców tak szybko, jak to możliwe.
7. Jeżeli lekarz zleci badanie, chory uczeń / chora osoba pozostaje w izolacji
przynajmniej do czasu uzyskania wyników badania. Jeśli wynik testu jest negatywny,
chory uczeń / chora osoba może wrócić do szkoły po 24 godzinach od całkowitego
ustąpienia objawów.
Rodzice ucznia / osoba chora informują szkołę o wyniku testu jak najszybciej.
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