
Szanowni Rodzice, 

za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. "Nowy", bo epidemiczny, inni niż dotychczas. 

Z badań wynika, że początek i przebieg roku szkolnego może wyglądać bardzo różnie. Możliwe, że do 

drastycznego wzrostu zachorowań dojdzie już w pierwszych dniach; możliwe też, iż pomimo trwania epidemii, 

otwarte klasy nie wpłyną na rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Badania prowadzone na społecznościach szkolnych w Europie Zachodniej wskazują, że relatywnie 

bezpieczny poziom transmisji to około 1 nowe zachorowanie na milion mieszkańców kraju (obecnie w Polsce 

mamy mniej więcej 16 nowych przypadków na milion). 

 

Nawet przy niskim poziomie nowych zachorowań władze w niektórych krajach wprowadziły takie środki 

ostrożności, jak stopniowe otwieranie szkół (najpierw starsi uczniowie, potem młodsi) czy dzielenie uczniów 

na grupy i posyłanie na lekcje partiami. 

Dodatkowo wszystkie dzieci i kadra szkoły byli regularnie poddawani bezpłatnym testom.  

 

W Polsce szkoły pozostawione zostały same sobie. Wytyczne GIS, MZ oraz MEN są tylko zaleceniami, a nie 

konkretnymi rozwiązaniami, a cała odpowiedzialność została przerzucona na dyrektorów placówek oraz 

samorządy. To my musimy zorganizować funkcjonowanie szkoły nie uzyskując w tym zakresie żadnego 

konkretnego wsparcia.  

W SP3 ponad 50 % nauczycieli i ponad 70 % pracowników obsługi jest powyżej 50 roku życia. 

Wszyscy nauczyciele chcą normalnie pracować, a Państwo chcecie, aby dzieci uczyły się w szkołach. 

Jednakże, aby tak się stało proszę Państwa o czynne zaangażowanie się w życie szkoły i pomoc  

w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci oraz nauczycieli.  

Z wytycznych GIS i MEN wynika, że w szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek, co kłóci się z ogólnymi 

zasadami sanitarnymi w przestrzeni publicznej. Np. dziecko jedzie do szkoły transportem publicznym, jest  

w sklepie, musi mieć założoną maseczkę, ale kiedy siedzi w klasie z dwadzieściorgiem innych dzieci, kiedy 

bawi się na korytarzu szkolnym czy przebiera się w szatni, maseczki mieć nie musi. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowsze zalecenia dotyczące stosowania 

maseczek w miejscach publicznych. Obecnie organizacja zaleca stosowanie maseczek  

w przestrzeniach publicznych, gdzie występuje duże ryzyko zakażenia koronawirusem. WHO 

stwierdza także, że maseczka ochronna powinna się składać z "co najmniej trzech różnych warstw". 

Dla SP3 opracowane zostały procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii obowiązujące od  

1 września 2020 r., z którymi uczniowie zostaną zapoznani przez wychowawców klas, a Was proszę  

o systematyczne przypominanie dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w szkole. Dodatkowo procedury 

zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników wprowadzam obowiązek zakrywania 

nosa i ust podczas przerw lekcyjnych oraz przemieszczania się dzieci po placówce. Tylko w trakcie 

lekcji uczniowie zdejmowaliby maseczki. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi również będą 

wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

 

Apeluję do Państwa o poparcie takiego rozwiązania i zabezpieczenia dla swoich dzieci odpowiedniej 

ilości maseczek na każdy dzień pobytu w szkole.  

 


