Pytania do Przedstawicielstwa-Dyrekcji szkoły

Polski
1.
2.

Chciałabym wiedzieć, czy szkoła podjęła jakiekolwiek środki zapobiegawcze, w
związku z narastającym zagrożeniem zarażenia wirusem i jeśli tak, to jakie i w
jakim stopniu?
Czy na terenie szkoły wprowadzono monitoring osób, zarówno uczniów, jak i
dorosłych, które należą do grupy podwyższonego ryzyka? Jeśli TAK, prosimy o
doprecyzowanie czy osoby współmieszkające z osobą, należącą do jednej lub
kilku kategorii ryzyka, są takim monitoringiem objęte? Osobiście należymy do
powyższej kategorii, aczkolwiek nikt nie próbował przeprowadzać z nami żadnej
rozmowy rozpoznawczej czy udzielić jakichkolwiek informacji w tym zakresie.
• Jakie środki adaptacyjne nauczania zostały przyjęte wobec uczniów z
kategorii ryzyka?
• Czy przygotowali Państwo spersonalizowany tryb nauczania?
• Czy zorganizowali Państwo specjalną i oddzielną grupę studyjną dla tych
uczniów?
• Czy przygotowujecie się do przejścia z nauczania stacjonarnego na zdalne, a
tym przypadku na częściowe lub całkowite nauczanie na odległość?
Chciałabym, aby moje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach szkolnych w trybie
stacjonarnym tak długo, jak będzie to możliwe i wymagam w związku z tym, aby
warunki kształcenia były jak najbardziej adekwatne do aktualnej sytuacji.

3.

Mój syn/ Moja córka był/-a nieobecny/-a w zajęciach szkolnych od dnia ... do
dnia ... Jako rodzic, jestem w pełni świadomy/-a, że usprawiedliwienie tego typu
nie jest wystarczające i szkoła, jako placówka edukacyjna nie widzi takiego
postępowania w dobrym świetle, a ja z mojej strony chętnie przyczynię się do
bezpiecznego powrotu mojego dziecka do uczestniczenia w zajęciach szkolnych.
Chciałabym się w pierwszej kolejności dowiedzieć się, co szkoła - w zakresie
bezpieczeństwa -, jest w stanie zagwarantować, a z czym zupełnie sobie nie
radzi.
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4.

5.

Chciałabym, aby mój syn/ moja córka mogła nosić maseczkę i biorę na siebie
pełną odpowiedzialność za jej zakup i właściwe użytkowanie. Dlatego
chciałabym wiedzieć na przykład, jakie działania podejmuje szkoła, aby zapobiec
taktyce mobbingowej jak również w kwesOi wyjaśnienia kadrze nauczycielskiej
oraz innym uczniom, dlaczego mój syn/ moja córka nosi maseczkę ochronną.
Chciałabym niniejszym prosić o wydanie kopii dokumentu „Karta Oceny Ryzyka”
dla w/ w placówki szkolnej.
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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