12 października 2020

Bezpieczni w szkole, gotowi na naukę zdalną

Pierwszy miesiąc roku szkolnego 2020/2021 dobiegł końca, rozpoczął się już październik. To rok
szczególny i trudny z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.
Rozpoczęliśmy go tradycyjnie – 1 września dzieci przyszły do szkoły.
Decyzję o przygotowaniu szkół wójt podjęła wraz z dyrektorami. Dla dobra dzieci ustalono, że
zostaną zachowane wszystkie obostrzenia.
Szkoły funkcjonują według nowego systemu. Wszystkie powierzchnie są regularnie dezynfekowane i
wietrzone. Część sal, w których uczą się najmniejsze dzieci, jest dodatkowo dezynfekowana,
pomieszczenia wietrzone.
Każda ze szkół przyjęła specjalny regulamin, który pozwala dokładnie określić sposób
przygotowania, zasad i ograniczeń. Zmieniła się organizacja placówek. We wszystkich szkołach są
oddzielne wejścia dla młodszych dzieci. Przerwy zostały zaplanowane w różnych godzinach tak, aby
dzieci nie musiały się spotykać się z uczniami innych klas.
Każda klasa ma także swoją wyznaczoną strefę, w której przebywa na przerwie. Wychodząc z klasy,
dzieci muszą chodzić w maseczkach. Regularnie mają mierzoną temperaturę.
Podczas dojazdów do szkoły, w autobusie, uczniowie muszą zachowywać reżimy sanitarne, czyli być
w maseczkach i siedzieć w odstępach. Tego, czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane, pilnują
nauczyciele.
– Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, to znaczy, że wszystko działa dobrze, zabezpieczenia
nas chronią, a sytuacja jest pod kontrolą – mówi wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń.
Jeśli nauka ponowie będzie prowadzona zdalnie, jesteśmy przygotowani. Podczas wakacji gmina

powtórnie skorzystała z możliwości pozyskania laptopów do zdalnego nauczania.
Latem, w drugiej edycji programu „Zdalna szkoła”, dostaliśmy 27 laptopów (wartości 74 tys. 999 zł i
79 gr), w ramach rządowego wsparcia zdalnego nauczania. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych
wydatków.
Dofinansowanie na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji.
Komputery zakupiono dla uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu gminy:
SP Jarczew, SP Lisikierz, SP Mysłów, SP Wandów.
Przypomnijmy, pierwsze komputery do nauki zdalnej, trafiły do naszej gminy już wiosną. Do szkół
zostało przekazanych wówczas 19 laptopów (o wartości 60 tys. zł).
O dofinansowanie w obu przypadkach, do Ministerstwa Cyfryzacji wystąpiła wójt Kinga Szerszeń.

