Szkoły Katolickie

Ponowne bezpieczne otwarcie: model
planowania na rok szkolny 2020/21
Szkoły katolickie zapewniają wykształcenie na najwyższym
poziomie. Oczekujemy na stacjonarną kontynuację tej edukacji
w nadchodzącym roku szkolnym.
Cztery główne zasady ponownego otwarcia szkół katolickich:
1. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów i pracowników szkół to zasadnicze cele
naszych działań. Zrobimy wszystko co konieczne, aby wszyscy w naszych szkołach czuli
się bezpiecznie i nie mieli obaw.
2. Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby ponownie otworzyć budynki szkolne
i zapewnić nauczanie oparte na wierze z uwzględnieniem bezpieczeństwa i w sposób
zorganizowany.
3. Zasię pandemii COVID-19 w Illinois pozostaje nieprzewidywalny i gdyby nastąpił znaczny
wzrost liczby zachorowań istnieje możliwość, że budynki szkolne będą musiały zostać
ponownie zamknięte.
4. Kluczowe znaczenie ma właściwa postawa - oczekujemy od naszych rodzin osobistej
odpowiedzialności za wspólne dobro oraz za własne bezpieczeństwo.
Żyjemy w niezwykłych czasach. Pandemia COVID-19 wpłynęła na każdy aspekt naszego
życia i odcisnęła piętno na szkolnictwie katolickim, które błyskawicznie podjęło wyzwanie,
wykorzystując kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie pracowników oświaty w celu
utrzymania wysokiego poziomu nauczania uczniów. Szkoły katolickie otrzymały wiele
pochwał od rodzin i ogółu społeczeństwa za swój nadzwyczajny wysiłek w tym niezwykłym
okresie czasu.
Tworząc nasz plan konsultowaliśmy się z przedstawicielami służby zdrowia, władz
oświatowych i stanowych. Nasz cel to bezpieczne ponowne otwarcie budynków szkolnych
na jesieni dla wszystkich rodzin, a poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób zamierzamy
to zrobić. Przedstawiamy poniżej pięć zadań operacyjnych, które szkoły powinny brać pod
uwagę podczas bezpiecznego ponownego otwarcia.
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WSZYSCY UCZNIOWIE: Witamy z powrotem w klasie na całodzienną naukę!
MODEL GRUPOWY:
Uczniowie zostaną
przydzieleni do
grupy, która będzie
odpowiadać ich
klasie i pozostaną z tymi samymi
osobami z grupy przez cały dzień.
Uczniowie w grupie pozostaną
fizycznie jak najdalej od siebie, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się
choroby.

MASECZKI
OCHRONNE:
Wszystkie osoby
w wieku powyżej
2 lat będą musiały
nosić maseczki przez cały dzień
szkolny. Maseczki mogą być
zdejmowane tylko podczas
określonych aktywności (takich
jak lunch i dłuższa przerwa) i tylko
wtedy, gdy uczniowie pozostają
fizycznie oddaleni od siebie.

ZASADY
POSTĘPOWANIA
PRZY INFEKCJI:
Uczniowie
z objawami
COVID-19 i/lub mający pozytywne
wyniki testów będą musieli poddać
się kwarantannie i uzyskać pomoc
lekarską przed powrotem do klasy.

RUCH W
BUDYNKU: Szkoły
zorganizują sposoby
przychodzenia
do szkoły i opuszczania jej, trasy spacerowe itp.
Oznakowanie na podłogach
zostanie wykorzystane do
usprawnienia ruchu.

KONTROLA
TEMPERATURY
CIAŁA: Rodzice
powinni codziennie
mierzyć temperaturę
ciała dzieci. Temperatura będzie
sprawdzana codziennie przy
wchodzeniu uczniów do budynku
szkolnego.

NAUKA
WIRTUALNA:
Rodziny, które
nie są gotowe do
stacjonarnego
nauczania, będą nadal miały
możliwość skorzystania z nauki
online.

Model grupowy: Studenci i nauczyciele będą łączeni w stałe grupy tak, aby ta sama grupa uczniów i pracowników
szkolnych przebywała razem przez cały dzień (małe dzieci) i jak nadłużej to możliwe (starsi uczniowie). Ta strategia
pomoże w utrzymaniu bezpiecznego otoczenia poprzez ograniczenie interakcji między uczniami i pozwoli na
szybką reakcję i opanowanie sytuacji w przypadku infekcji. W ramach tego modelu szkoły będą dążyć do
fizycznego oddzielenia uczniów tej samej grupy w jak największym stopniu, aby pomóc zmniejszyć ryzyko.
Jednym z przykładów jest rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu w taki sposób, aby zwiększyć przestrzeń
między uczniami.
Maseczki ochronne i środki ochrony indywidualnej: Wszystkie osoby w budynkach szkolnych (uczniowie,
pracownicy, goście/wolontariusze, itp.) muszą zawsze nosić maseczki ochronne, nie dotyczy to dzieci do drugiego
roku życia. Osoby z określonymi chorobami mogą być zwolnione z tego wymagania. W miejscach, w których
maseczki ochronne nie są noszone, należy zachować odległość co najmniej sześciu stóp (np. lunch i dłuższa
przerwa). Rodzice zakupią co najmniej dwie maseczki wielokrotnego użytku dla swoich dzieci, przy założeniu, że
będą one prane po każdym dniu szkolnym. Uczniowie używający maseczek jednorazowych powinni je wyrzucać
pod koniec dnia szkolnego, a rodzice powinni zapewniać dodatkowe maseczki, które będą mogły zastąpić te
uszkodzone lub zagubione. Maseczki z napisami lub obrazkami rozpraszającymi nie będą dozwolone. Wszyscy
uczniowie i pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego noszenia.
Wejście do szkoły – kontrole stanu zdrowia: Szkoły zorganizują sposoby przybywania uczniów do i opuszczania
budynku tak, aby zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości. Wszyscy uczniowie i pracownicy muszą nosić
maseczki ochronne, gdy wchodzą do szkoły. „Kontrola stanu zdrowia” wszystkich uczniów przeprowadzana
przez szkoły będzie obejmowała sprawdzenie ich temperatury ciała, aby upewnić się, że każdy uczeń z gorączką
powyżej 100,4°F zostanie odesłany do domu. Uczniowie będą myć ręce lub otrzymają środek dezynfekujący do rąk.
Uczniowie zostaną zapytani „Czy czujesz się chory w jakikolwiek sposób?” albo „Czy masz kaszel lub gorączkę?”
Rodzice i opiekunowie nie będą wchodzić do budynku, aby towarzyszyć uczniom do/z klas przy wejściu lub wyjściu.
W miarę możliwości, szkoły korzystające z autobusów zapewnią w nich odległość między dziećmi, na przykład
jedno dziecko w rzędzie. Limity osób w autobusach będą ściśle egzekwowane.
Wyjście ze szkoły: Rodzice powinni pozostać w swoich pojazdach i nie gromadzić się przy szkolnych wyjściach.
Szkoły mogą wdrożyć kontrolę sposobu odbierania uczniów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Ruch pieszych: Oznakowanie, takie jak taśma na podłogach lub chodnikach i znaki na ścianach, zapewnią, że
personel i dzieci pozostaną w odległości sześciu stóp od siebie podczas zajęć szkolnych. Szkoły mogą wykorzystać
jak najwięcej swojej przestrzeni, aby stworzyć warunki odpowiedniego dystansu fizycznego i mogą zamykać części
budynku o dużym natężeniu ruchu, gdy nie są one używane. Szafki dla uczniów nie powinny być wspólnie używane.
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Sprzątanie obiektów, higiena i wspólne przybory szkolne: Szkoły będą przestrzegać zaawansowanych zasad
sprzątania i dezynfekcji. Wspólne używanie przyborów szkolnych, takich jak ołówki, markery i przybory artystyczne,
nie będzie dozwolone. Sprzęt, który musi być wspólny, powinien być używany przez jak najmniejszą liczbę dzieci,
a także czyszczony i dezynfekowany przed i po każdym użyciu. Wszyscy uczniowie w szkole będą mieli łatw dostęp
do urządzeń do mycia i dezynfekcji rąk. Nie należy dzielić się jedzeniem i piciem (w tym przekąskami, lunchem i
przysmakami urodzinowymi). Jedzenie i napoje powinny być przykryte, gdy nie są spożywane. Fontann do picia
należy używać wyłącznie do napełniania butelek wielokrotnego użytku lub do napełniania jednorazowych kubków
dostarczonych przez szkołę. Jeśli będą używane fontanny do picia, muszą być one regularnie czyszczone. W roku
szkolnym 2020/21 szkoły zaprzestaną przyznawania nagród za obecność i ocen opartych na absencji.
Zajęcia specjalne: W miarę możliwości zajęcia specjalne będą odbywać się w danej grupie. Jest to szczególnie
ważne w przypadku zajęć takich jak wychowanie plastyczne, muzyczne, nauka języka obcego, STEM i nauka
o zdrowiu. Na lekcjach muzyki powinno się unikać śpiewania i proszenia uczniów o grę na instrumentach dętych
drewnianych lub blaszanych (w tym na rejestratorach). Nauczyciele mogą zdecydować się na przeniesienie zajęć
na zewnątrz, zwłaszcza zajęć WF, jeśli to możliwe, ale nie będą forsować wysiłku fizycznego, gdy uczniowie
noszą maseczki.
Spotkania rodziców i nauczycieli: Spotkania rodziców i nauczycieli w miarę możliwości powinny być prowadzone
wirtualnie. Jeśli wymagane są spotkania bezpośrednie, spotkania będą odbywać się w dużych otwartych
pomieszczeniach (np. nieużywane sale lekcyjne) zamiast w mniejszych (np. gabinet dyrektora). Uczestnicy spotkań
powinni uczestniczyć w nich w maseczkach ochronnych z zachowaniem odpowiedniej odległości.
Lunch: Szkoły zorganizują przerwy na lunch, ale w większości przypadków lunch będzie spożywany w klasach,
aby zapobiec łączeniu się grup w kafeterii. Z tych samych powodów lunch może być dostarczany do pomieszczeń
klasowych. Nie więcej niż pięćdziesięciu uczniów może jednocześnie korzystać z kafeterii. Tylko członkowie tej
samej grupy mogą siedzieć blisko siebie, a wszyscy uczniowie, w tym również w tych stałych grupach, powinni
utrzymywać odpowiednie odległości.
Dłuższa przerwa: Wysiłek fizyczny będzie zredukowany podczas dłuższych przerw, jeśli to możliwe (przy
uznaniu, że dzieci, szczególnie małe, potrzebują ruchu). Gdy przerwa jest na zewnątrz, maseczki można zdjąć
i przechowywać w papierowych torebkach, jeśli zachowane zostaną odpowiednie odległości.
Opieka medyczna: Szkoły mogą zapewnić uczniom - jak w przeszłości - stałą opiekę medyczną.
Odwiedzający i wolontariusze: Odwiedzający budynki szkolne spotkają się z ograniczeniami. Oznacza to, że
wydarzenia takie jak „Dzień wyjątkowych osób”, które przyciągają gości, mogą zostać anulowane lub przełożone.
Rodzice, którzy muszą przyjść do szkoły, mogą mieć ograniczony dostęp do sekretariatu. Wolontariat również
zostanie zminimalizowany.
Rodzinne wycieczki: Rodzinom nie zaleca się podróży poza miasto podczas pandemii. Studenci, którzy wybierają
się na rodzinne wycieczki, powinni pozostać w domu przez dwa tygodnie po powrocie z innego kraju lub stanu.
Uczniowie powinni niezwłocznie poinformować szkołę, jeśli pojawią się u nich objawy COVID-19 w okresie tych
dwóch tygodni.
Uczniowie zagraniczni: Zostaną oni poproszeni o poddanie się kwarantannie przez co najmniej dwa tygodnie po
powrocie z kraju pochodzenia, ale powinni mieć możliwość ukończenia zadań wirtualnie.
Wydarzenia specjalne (Msze święte, zebrania, wycieczki szkolne itp.): Spotkania w dużych grupach, np. zebrania
lub spotkania HSA będą odwołane lub przeprowadzone wirtualnie. Jeśli pewne wydarzenia się odbywają, należy
zachować dystans fizyczny i ograniczyć wielkość grupy. Wycieczki szkolne nie będą dozwolone podczas pandemii.
W większości przypadków Msze święte będą transmitowane wirtualnie. Msze święte na żywo będą odprawiane
w bardzo małych grupach.
Ten plan ma na celu pomóc szkołom i rodzicom w owocnym i bezpiecznym ponownym otwarciu obiektów
szkolnych. Plan opracowano przez kilka tygodni wczesnym latem i uwzględnia on informacje uzyskane od rodziców,
nauczycieli, lekarzy i innych osób. Plan uwzględnia również ważne wytyczne Szkolnej Rady Oświatowej stanu llinois
(ISBE), Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH) i innych organów administracji stanowej.
Wszelkie pytania dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, prosimy kierować do dyrektora szkoły lub Biura
szkół katolickich.
Nade wszystko pamiętajcie, że Bóg czuwa nad nami i błogosławi nasze wysiłki.
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
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