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Odpowiedź na zapytanie Radnego

Informacja na temat organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Kartuski w roku szkolnym 2020/2021;
stan na 27 sierpnia 2020
Szkoły i placówki są przygotowane na przyjęcie uczniów 1 września oraz prowadzenie nauki zgodnie z
arkuszami organizacyjnymi i planami nauczania na rok szkolny 2020/2021.
Zajęcia będą odbywały się w sposób tradycyjny, a jeśli zajdą wymienione w przepisach okoliczności mieszany lub zdalnie. Stacjonarna nauka będzie odbywała się z pewnymi ograniczeniami, z
uwzględnieniem przepisów regulujących działalność szkół i placówek w czasie epidemii SARS-CoV-2,
rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji, a także
Regulaminu szkoły, opracowanego indywidualnie przez każdą z placówek edukacyjnych.
Tradycyjny model nauki w szkołach będzie opierał się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
Model mieszany będzie dotyczył uczniów pozostających na kwarantannie, przewlekle chorych, na
podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, mających orzeczenie o
potrzebie indywidualnego nauczania
W tym modelu zajęcia będą odbywały się dla części klas naprzemiennie ( zdalnie i w szkole zgodnie z
planem), dzięki czemu jednorazowo w szkole przebywać będzie znacznie mniej uczniów.
Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie
zdalne dla wszystkich uczniów.
Model mieszany lub zdalny zostanie wprowadzony w oparciu o opinię inspektora sanitarnego.
Wpłyną na nią: zakażenie SARS-CoV-2 w szkole lub placówce, lokalna sytuacja epidemiologiczna,
kwarantanna któregoś z uczniów lub pracowników szkoły.
Niezależnie od przyjętego modelu wprowadza się reżim sanitarny. Szkoły są wyposażone przez organ
prowadzący w płyny dezynfekcyjne, maseczki i przyłbice dla personelu, bezdotykowe termometry i
dystrybutory płynów odkażających. Przygotowano gabinety lekarskie i separatki. Przewiduje się
szczepienia przeciw grypie dla wszystkich 730 pracowników powiatowej oświaty, sfinansowane przez
Powiat oraz zakup domofonów m. in. do Poradni Psychologiczno – pedagogicznej. Należy pamiętać,
że obowiązkowe czynności dezynfekujące powierzchnie i pomieszczenia w placówkach spowodują
zwiększenie czasu pracy personelu sprzątającego, co może wpłynąć na konieczność niewielkiego
zwiększenia zatrudnienia w obsłudze.
Od 1 września do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych. Zgodnie z przepisami w szkołach obowiązuje regulamin opracowany przez każdą ze szkół
na podstawie wytycznych, dostosowany do indywidualnych warunków lokalowych i organizacyjnych
każdej z placówek.

Szczegółowe informacje o zasadach organizacji szkół w nowym roku szkolnym, w tym o ustaleniu
bezpiecznych sposobów korzystania z biblioteki, pomieszczeń szkolnych i boiska oraz odesłanie do
przepisów prawa w tym zakresie zamieszczono na stronie Powiatu
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/?id=212036
Przygotowała: Jolanta Tersa, dyr. Wydz. Edukacji

