Ponowne, częściowe otwarcie placówek
najczęściej zadawane pytania:
1. Czy realizujemy zdalne nauczanie w okresie zawieszenia zajęć?
Tak, w okresie zawieszenia zajęć realizujemy podstawę programową w oparciu o przepisy dotyczące zdalnego nauczania.
2. Czy realizujemy zdalne nauczanie w momencie ponownego
otwarcia placówki?
Tak, w miarę możliwości realizujemy podstawę programową
w placówce jednocześnie w dalszym ciągu wspierając te dzieci,
które zostają w domach.
3. W jaki sposób stosować środki do odkażania?
Organizacja pracy placówki oraz ustalenie szczegółowych zasad bezpieczeństwa należy do dyrektora jednostki. Wybór środków wynika z decyzji kierownika jednostki i nie zawsze muszą
to być środki specjalistyczne. Do czyszczenia większości powierzchni wystarczą tradycyjnie używane preparaty.
4. J
 ak pogodzić potrzebę ruchu dzieci z regulacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa?
Z jednej strony podstawą jest edukacja i komunikowanie rodzicom
zasad, które mają przedstawić dzieciom. Z drugiej strony kluczowe są wytyczne GIS i opracowany na ich podstawie szczegółowy
regulamin postępowania w placówce. Należy określić np. harmonogram wyjść na zewnątrz, plan utrzymania czystości w budynku
i jego otoczeniu, plan dostępu do placówki i postępowania w zakresie utrzymania higieny, w tym częstego mycia rąk przez dzieci.
5. Obawiam się o liczbę pracowników, co w takiej sytuacji zrobić?
W przypadku braku możliwości spełnienia rygorystycznych
wytycznych GIS należy rozważyć wniosek o dalsze zawieszenie
zajęć. Możliwe są też kroki w celu pozyskania pracownika delegowanego z innej placówki.
6. Czy mogę zmienić czas pracy placówki?
Możliwe są drobne zmiany dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, zwłaszcza w odniesieniu do poszczególnych
grup tak, aby nie miały ze sobą kontaktu. Nie ma możliwości
skrócenia czasu pracy placówki.
7. Czy w dalszym ciągu mogę realizować zajęcie WWR w formie
zdalnej?
O ile jest to możliwe, tak.
8. W jaki sposób zweryfikować, którzy rodzice nie mogą zapewnić
dziecku opieki? Jakich narzędzi użyć do ewentualnej weryfikacji? Czy będę mogła żądać zaświadczeń, że oboje rodzice pracują?
Można zastosować formę oświadczenia ze strony rodzica uwzględniającego wytyczne MEN oraz informującego o wprowadzonych
zasadach, w tym o regularnym mierzeniu temperatury dziecka (rodzic musi wyrazić zgodę). Nie ma natomiast prawnej możliwości
opracowania dodatkowych kryteriów rekrutacji. W przypadku braku możliwości spełnienia warunków GIS należy rozważyć wniosek
o ponowne zawieszenie zajęć.

11. Czy przewidziane są dodatkowe środki finansowe na zakup
preparatów dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej
dla pracowników szkoły, w tym nauczycieli? Czy realizujemy to z budżetu szkoły?
Konieczne potrzeby zostały zdiagnozowane i zgłoszone do odpowiednich służb. Otrzymywane materiały są sukcesywnie dostarczane do placówek. Konieczne zakupy należy realizować z środków
budżetowych placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
12. Czy mierzeniem temperatury zajmować ma się wyznaczony
pracownik szkoły, czy pielęgniarka szkolna?
To dyrektor podejmuje decyzję, któremu z pracowników powierzy
to zadanie.
13. Czy w związku z powrotem dzieci do szkoły otwieramy boiska
i place zabaw? Czy w przypadku, gdy pod opieką nauczyciela
będzie mogło być więcej niż 6 dzieci, może korzystać z boiska?
Boiska i place zabaw są integralną częścią placówki i w dalszym
ciągu pozostają zamknięte dla osób postronnych. Limity wprowadzone na boiskach nie dotyczą zajęć prowadzonych na terenie placówki wraz z jej ponownym otwarciem.
14. Czy w obecnej sytuacji podczas zajęć opiekuńczych możemy
łączyć oddziały przedszkolne?
Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS grupy powinny być jednorodne,
stałe, na długi czas ponownego otwarcia placówki.
15. C
 zy uczniowie niepełnosprawni będą mogli korzystać z transportu?
Tak, transport zostanie zapewniony z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przesyła informację na adres mailowy: jaroslaw.zajac@gdansk.gda.pl
o dzieciach, które należy dowieźć do placówki na zajęcia. Informację należy przekazać do 14 maja br. przy założeniu, że placówka
otwiera się 18 maja.
16. C
 zy opiekę mogą sprawować wszyscy nauczyciele placówki?
Tak, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących wieku pracownika.
17. J
 akie będzie reżim sanitarny, ile dzieci przy stole podczas
posiłku?
Nie ma szczegółowych wytycznych, istotne jest zachowanie liczebności grupy oraz dbałość o higienę zarówno przy organizacji
żywienia, jak i spożywania posiłku.
18. Czy nauczycielka po 60 roku życia, jeśli deklaruję chęć podjęcia pracy, jeśli deklaruje, że jest zdrowa – będzie mogła tę
pracę podjąć?
O przydziale zadań decyduje Dyrektor z uwzględnieniem wytycznych GIS. To pracodawca może skierować pracownika do pracy
zdalnej. Zgodnie z wytycznymi nie należy kierować do pracy
z dziećmi takich pracowników.

9. Czy dzieci muszą nosić maseczki w placówce?
Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS nie ma takiej konieczności.
Maseczkę i inne środki ochrony na czas przejścia do i z placówki zapewnia rodzic/opiekun dziecka.

19. Mam pytania w związku z opracowywanymi procedurami
powrotu dzieci do przedszkola. Konserwator zatrudniony
jest w dwóch placówkach. Czy w razie powrotu do przedszkola może bez przeszkód pracować w obu placówkach?
Zgodnie z wytycznymi grupy powinny być jednorodne, tym bardziej bez kontaktu pomiędzy placówkami.

10. Z
 jaką max. temperaturą dziecko może być przyjęte do przedszkola?
W placówce mogą przebywać tylko dzieci zdrowe bez objawów
choroby zakaźnej. O wszelkich przypadkach temperatury powyżej
normy dla danego wieku należy poinformować rodzica dziecka.

20. Czy pracownicy, w tym nauczyciele muszą nosić środki
ochrony osobistej w placówce?
W przypadku braku kontaktu z osobami postronnymi nie ma takiej konieczności, aby w miejscu pracy nosić cały czas środki
ochrony osobistej.

