Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick
St. Clement`s College, South Circular Road, Limerick, V94 HP44,
Tel.: 085 70 36 127, Email: info@szkolawlimerick.pl
www: www.szkolawlimerick.pl, www.limerick.orpeg.pl

Zasady funkcjonowania w roku szkolnym 2021/22
Podstawowe zasady funkcjonowania związane z pandemią COVID19:
1. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które jest chore, przeziębione, ma
temperaturę powyżej 38 stopni lub inne objawy Covid19.
2. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, które miało kontakt z osobą chorą lub osobą,
która oczekuje na wynik testu na obecność Covid19.
3. Dziecko, które wróciło zza granicy (z kraju, który nie znajduje się aktualnie na tzw.
zielonej liście) może uczęszczać na zajęcia po odbyciu 14-dniowej kwarantanny –
o tym fakcie rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy.
4. Dziecko, u którego zostanie w czasie zajęć stwierdzona podwyższona temperatura
lub inne symptomy chorobowych 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.
5. Uczniom nieobecnym w szkole w związku z kwarantanną tematy zajęć oraz materiały
lekcyjne zostaną udostępnione na platformie google classroom.
6. 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 udostępnione na platformie Google Classroom.
7. Prosimy o zaopatrzenie dziecka we wszystkie niezbędne przybory szkolne. Prosimy
uprzedzić dzieci, by nie wymieniały się z innymi dziećmi przyborami szkolnymi.
8. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w płyn antybakteryjny, chusteczki antybakteryjne
i chusteczki higieniczne.
9. Płyny antybakteryjne będą do dyspozycji uczniów na korytarzach szkolnych i w salach
lekcyjnych.
10. Prosimy, by zeszyty oraz książki zostały podpisane, obłożone plastikową okładką
książek (naklejka z imieniem i nazwiskiem na okładce).
11. Przerwy uczniowie będą spędzać w grupach klasowych w salach lekcyjnych lub
w wyznaczonej części korytarza szkolnego.
12. Sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po opuszczeniu
przez daną klasę.
13. Zajęcia sportowe, taneczne, szachowe rozpoczną się z początkiem października.
Osoby chętne prosimy o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły.
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14. W Szkole Polskiej w Limerick mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły.
15. 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.
16. W wyjątkowych przypadkach do budynku szkolnego może wejść tylko jeden rodzic
ucznia – obowiązkowo w maseczce (przyprowadzanie i odbiór dziecka).
17. Prosimy o przyprowadzanie dzieci punktualnie, zgodnie z planem lekcyjnym. W razie
spóźnienia na zajęcia prosimy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkolnym lub
woźnym nr. tel. 086 467 2444.
18. Uczniowie klas 1-7 mogą zakładać maseczki na czas:
a. wchodzenia do szkoły,
b. wyjść do toalety,
c. wychodzenia z budynku szkolnego.
19. Uczniowie klas: 8 SP oraz liceum ogólnokształcącego są zobowiązani do noszenia
maseczek przez cały czas przebywania w budynku szkolnym.
20. Rodzice uczniów 0 – 3 odbierają dzieci przy wyznaczonych drzwiach wejściowych do
szkoły a rodzice klas 4 – 8 oraz LO oczekują na dzieci na parkingu szkolnym.
21. Wszystkie aktualne informacje wychowawcy klas będą przekazywać cotygodniowo.
Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej, strony
internetowej szkoły, szkolnego Facebooka oraz komunikatorów.
22. W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo prosimy o sprawdzanie
wiadomości każdorazowo przed wyjazdem do szkoły.
23. 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.

