
Z uwagi na wirusa Corona

Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie naszych uczniów i dzieci, osób aktywnie uczestniczących                  
w działaniach gminy, ich rodzin i naszego społeczeństwa. Uważnie monitorujemy rozwój Covid-19 i poprzez ten 
list pragniemy poinformować i przygotować Państwa na to, jak najlepiej poradzić sobie z rozprzestrzenianiem się 
infekcji w przyszłości. Zachęcamy Państwa do korzystania z witryn: schoolsoft, unikum i strony internetowej 
(www.horby.se), aby skorzystać z aktualnych informacji.

Codziennie oceniamy sytuację na podstawie wskazówek urzędników, polityków i władz oraz planujemy wdrożyć 
odpowiednie środki, wytyczne i decyzje.

Pytanie, o którym wiemy, że wiele osób zadaje: czy szkoły zostaną zamknięte?

Dzisiaj Urząd Zdrowia Publicznego nie zaleca zamknięcia szkół dostrzegając jak ważne jest, aby część jego 
społeczeństwa kontynuowała naukę jak zwykle. Dzisiaj skupiamy się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się 
infekcji na osoby starsze w społeczeństwie, a także zmniejszanie zasięgu geograficznego infekcji. Ważne jest, 
abyśmy wszyscy wzięli na siebie odpowiedzialność i w tym celu zachęcamy Państwa do skorzystania z porady 
Urzędu Zdrowia Publicznego (Folkhalsomyndigheten.se).

Oczywiście przygotowujemy się do możliwego przejścia na kształcenie na odległość, wówczas musimy być 
przygotowani do tego, że taka sytuacja zostanie uznana za niezbędną. Powinniście Państwo czuć się bezpiecznie 
ze swoimi dziećmi nadal otrzymując wysokiej jakości nauczanie i wsparcie.

Możliwe „fizyczne”zamknięcie gminnych przedszkoli, świetlic i szkół oraz przejście do nauczania na odległość.

Gmina Hörby jako główny pracodawca może zamknąć instytucje z powodu koronawirusa

• ponieważ tak duża część personelu jest nieobecna z powodu koronawirusa i nie można prowadzić działalności 
instytucji
• po konsultacji z lekarzami kontroli zakażeń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia
• ponieważ szkoła znajduje się w obszarze określonym przez Urząd Zdrowia Publicznego jako zamknięty
• z powodu zalecenia Urzędu Zdrowia Publicznego.

Rząd może zamknąć przedszkole i szkołę

Aby Szwecja była gotowa na pogorszenie się sytuacji związanej z infekcją, 19 marca Parlament zdecydował            
o nowych przepisach prawnych. To oznacza, że w nadzwyczajnych wydarzeniach w czasie pokoju rząd może 
wydawać przepisy, na przykład, że krajowe, regionalne i gminne przedszkola, szkoły i świetlice powinny być 
czasowo zamknięte.

Jeśli rząd zdecyduje się na zamknięcie placówek, dzieciom i uczniom, którzy potrzebują opieki, zaoferuje się 
przedszkole, świetlicę i szkołę, aby utrzymać ważne społecznie działania.

Co to znaczy, że przedszkole, świetlica i szkoła tymczasowo muszą zostać zamknięte?

1. Kształcenie na odległość będzie prowadzone na wszystkich poziomach od klasy przedszkolnej                   
do klasy 9 aż do momentu uzyskania innej informacji.

2. Uczniom i dzieciom opiekunów pełniących ważne funkcje społeczne będzie oferowane nauczanie            
w szkole oraz opieka w przedszkolu i na świetlicy.



Jak działa kształcenie na odległość?

Kształcenie na odległość jest formą edukacji, która oznacza, że nauczyciele i uczniowie są oddzieleni od siebie. 
Różne rodzaje mediów (np. materiały drukowane, nośniki audio, komputery i sieci) są wykorzystywane do 
pokonywania odległości między nimi oraz przekazywania treści kursu. Uczniowie nadal przestrzegają swojego 
harmonogramu nauczania.

Skąd dzieci wiedzą, co robić?

Poprzez technologie cyfrowe, takie jak Google Classroom i Schoolsoft, będą mieli uczniowie i nauczyciele 
dwukierunkową komunikację, w której dokumentowany jest harmonogram, plan lekcji, zadania oraz śledzona jest
obecność.

Co to oznacza dla mnie jako opiekuna

Zapewnienie dziecku najlepszych możliwych warunków do zdobywania wiedzy, co oznacza na przykład sen, 
ćwiczenia i odpowiednią dietę. Szczególnie ważne jest, aby być na bieżąco ze szkolnym oprogramowaniem: 
schoolsoft, unikum oraz stroną www gminy.

Jak działa absencja / obecność

Od Państwa, jako opiekunów, oczekuje się, że zgłosicie absencję w ramach bieżącej rutyny za pośrednictwem 
schoolsoft i unikum.

Jeśli mają Państwo pytania

Jako opiekunowie mają Państwo jak zwykle możliwość dalszego kontaktu ze wszystkimi pracownikami szkoły 
poprzez schoolsoft i unikum.

Dla osób ze społecznie ważną funkcją

Dla dzieci z gospodarstw domowych, które są wyjątkowo potrzebne, aby społeczeństwo mogło funkcjonować, 
będzie zaoferowane„fizyczne” przedszkole, świetlica i szkoła. Kwestionariusz zostanie wysłany przez schoolsoft     
i unikum, gdzie przeprowadzamy ankietę, aby ułatwić planowanie lokalizacji i personelu.

Jaka to jest społecznie ważna funkcja?

Społecznie ważna rola to działalność, który musi funkcjonować tak czy inaczej, bądź dlatego, abyśmy nie dopuścili
do poważnego kryzysu lub abyśmy radzili sobie z kryzysami, kiedy się one pojawią. I MSBFS (2015: 5)

Gdzie będzie moje dziecko, jeśli zamknięcie stanie się rzeczywiste?

W takiej sytuacji znajdziesz wszystkie informacje na schoolsoft, unikum i stronie www gminy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma rozwiązania odpowiadającego każdemu. Zrobimy wszystko, aby rozwiązać 
konkretne sytuacje później i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę między przedszkolem, świetlicą szkoła     
i domem.
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