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Organizacja pracy szkół i przedszkoli na terenie gminy Biskupice

Szanowni Państwo, poniżej treść komunikatu wysłanego do rodziców naszych uczniów,
skonsultowanego z Gminą Biskupice oraz dyrektorami innych szkół.
Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie Państwa dzieci i rodzin, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w
kraju, Gmina Biskupice nie planuje przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla
uczniów w klasach I-III od 25 maja 2020 r.
Decyzja ta, podjęta po konsultacjach z dyrektorami placówek, podyktowana jest przede
wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także pracownikom szkół i
ma na celu zminimalizowanie szans na pojawienie się zakażeń koronawirusem na terenie
placówek szkolnych.
Na chwilę obecną w placówkach oświatowych nie mamy możliwości wprowadzenia takich
zmian organizacji pracy i nauki, które spełniłyby wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Głównego Inspektora Sanitarnego i zapewniły bezpieczeństwo przebywających w nich uczniów
i pracowników oświaty. Dotyczy to m.in. zaleceń w zakresie liczby dzieci w grupie, która nie
powinna liczyć więcej niż 12 lub maksymalnie 14 osób. Minimalna przestrzeń w sali nie może
być mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i nauczyciela, a odległości pomiędzy uczniami nie mniejsza
niż 1,5 m. Zachowanie zalecanego dystansu i zalecenie niemieszania się grup jest bardzo
trudne do wyegzekwowania w korytarzach, szatniach i łazienkach. Szatnie ze względu na
metraż również nie spełniają wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto wytyczne
wskazują, że uczniowie powinni przychodzić do szkoły o różnych godzinach. Wymóg ten jest
trudny do spełnienia przez pracujących rodziców (utrudniona organizacja dowozu uczniów do
szkół).
W szkołach w oddziałach I-III prowadzone jest cały czas zdalne nauczanie i jeżeli wytyczne
MEN i GIS nie ulegną zmianie decyzją dyrektorów szkół za zgodą organu prowadzącego
nauczanie zdalne będzie trwało do zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
Jednocześnie informujemy, że od 18 maja br. jest możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia
bezpośrednich ćwiczeń z uczniami objętymi zajęciami z rewalidacji. Od 25 maja uczniowie klas
VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji w szczególności z przedmiotów, z których od
16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty, a od 1 czerwca z takich konsultacji będą
mogli korzystać uczniowie z pozostałych klas. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. W
szkołach na terenie Gminy Biskupice dla zachowania bezpieczeństwa konsultacje te będą
prowadzone zdalnie.
Także nadal zamknięte pozostają przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Biskupice.
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