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OFSTED ‘GOOD’ 2017
DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE,
Chcielismy panstwa poinformowac, ze szkola i przedszkole zostana ponownie w pelni
otwarte od poniedzialku 7-go wrzesnia. Od tego momentu powraca obowiazek szkolny dla
dzieci od lat 5-ciu.
Nadal zamierzamy utrzymac scisle srodki zapobiegawcze proponowane przez Government.
• Dzieci bedá nauczane w swoich klasach, ale nie bedá w kontakcie z dziecmi z innej
klasy w zadnym momencie dnia. Rozdzielimy pory rozpoczecia, lunchu, zabawy i
zakonczenia szkoly dla kazdej z klas. (prosze spojrz na tabele na samym dole listurozpoczecia szkoly przez Twoje dziecko)
• Dzieci nie bedá zbierac sie w grupy na zajeciach na dywanie czy podczas apeli,
jedynie przy biurkach skierowanych w tym samym kierunku do nauczyciela, jak
najczesciej to bedzie mozliwe
• Dzieci w klasach bedá mogly bawic sie razem, uzywajac zabawek, ktore po zabawie
beda dezynfekowane i odkladane na 72 godziny przed ponownym uzyciem
• Przy wejsciu do szkoly dzieciom aplikowany bedzie zel antybakteryjny i podczas
wizyt w toalecie beda asystowac nauczyciele, aby upewnic sie, ze dzieci prawidlowo
myjá réce
• Bedziemy nieustannie sie upewniac, ze zachowana jest higiena powietrza w
srodowisku szkolnym, promujac postawe ‘zlap.wyrzuc.zniszcz’ a dotyczaca higieny
kichania i kaszlenia w husteczki higieniczne
• Bedziemy pilnowac, aby pomieszczenia byly regularnie wietrzone
• Husteczki higieniczne, mydlo, papier recznikowy i zel dezynfekujacy do rák beda
ogolnodostépne
• Nadal bédziemy kontynuowac regularne mycie i dezynfekowanie powierzhcni
uzytkowych takich jak blaty, krzesla, porecze, uchwyty, krany
• Tam gdzie bedzie to konieczne wychowawcy nadal beda uzywac odziezy ochronnej
podczas zmiany pieluch, udzielania pomocy czy innej formy opieki. Ponadto
wychowawcy moga rowniez zakladac maski podczas bezposredniego kontaktu z
uczniem np. w trakcie sesji czytania czy indywidualnej sesji ‘nauczyciel-uczen’.
Mamy pelná swiadomosc tego, ze przez ostatnie 4 miesiace dzieci opuscily wiele
zajec i programu szkolnego. Od pierwszego dnia nowego roku szkolnego zrobimy
wszystko co w naszej mocy, aby nadrobic braki w fonetyce, czytaniu, pisaniu czy
matematyce. Jednak wciaz podstawowá i najwazniejszá kwestia pozostaje to, aby
dziecko przychodzilo do szkoly z radosciá.
Bedziemy wspierac dzieci w ponownym nawiazywaniu wiézi z rowiesnikami i
upewniac sié, ze swobodnie sié komunikujá i bawiá. Zamierzamy realizowac pelny
program szkolny, ale z naciskiem na jezyk angielski i matematyke.

Spotkamy sie z Wami rodzicami na poczatku semestru, aby omówic dodatkowe
zajecia domowe, które to beda istotna czecia nauczania w nadchodzacym czasie.

UWAGA!
Zaloga szkoly, uczniowie i rodzice kategorycznie nie moga zjawic sie w szkole w
momencie kiedy, ktorekolwiek z nich lub ich domowników bédzie wykazywac
symptomy choroby tj. goráczka, kaszel, utrata wéchu czy smaku.
Jest to NIEZWYKLE WAZNE ,aby w takiej sytuacji pozostac w domu w izolacji i
zarezerwowac test na wirusa poprzez strone GOV.UK oraz w przypadku dizeci
ponizej 5-go roku zycia zadzwonic pod numer 111.
Rodzice musza poinformowac szkole o wyniku testu. Szkola zasiegnie rady od
organizacji Public Health England jesli którekolwiek z czlonków szkolnej spolecznosci
otrzyma wynik pozytywny. Klasa (uczniowie, nauczyciele) powiázana z dana osoba
bedzie podlegac kwarantannie domowej przez 14 dni.
EWENTUALNY DALSZY ‘LOCKDOWN’
Jesli zostalby ponownie wprowadzony ‘lockdown’,zarówno w szkolach jak i szerszej
spolecznosci, wówczas postaramy sie wspomóc dzieci w nauce domowej i zdalnej.
DODATKOWE INFORMACJE:
UNIFORM: Powraca obowiazek noszenia mundurków. Jednakowo zalecane jest
noszenie obuwia sportowego do szkoly , aby nie trzeba bylo zmieniac butów podczas
zajéc sportowych.
ZAJÉCIA PE:
Przywrocimy zajécia z WF-u, ale nie bédziemy zmieniac strojów na sportowe.
W pierwszym semestrze nie bédzie sportowych klubów pozalekcyjnych.
LUNCH:
Nadal bédzie dostarczany pakowany lunch, dostarczany przez naszego, stalego
dostawce. Oczywiscie dziecko moze uczeszczac do szkoly z wasnym lunchboxem.
Pudelka z zywnosciá i vouchery zostaja wstrzymane od wrzesnia. Dziecko MUSI byc
zaopatrzone kazdego dnia w duza, podpisaná butelké z wodá, najlepiej
wielokrotnego uzytku.
ZABAWKI DOMOWE:
Dzieci nie moga przynosic zadnych zabawek z domu.

OD WRZESNIA:
Wasze dziecko bedzie w klasie BADGERS z MRS MITCHELL
& MRS KIDDLE & MRS JAMES
Wasze dziecko bédzie rozpoczynac zajécia od 9.00
Wasze dziecko bédzie konczyc zajécia o 3.00

Nie wolno parkowac na szkolnym parkingu. Po przybyciu do szkoly
prosze pozostawac na placu w odleglosci 2 metrów od innej rodziny na
wyznaczonych miejscach w oczekiwaniu na wezwanie dziecka przez
nauczyciela. Prosimy, aby dzieci staly przy rodzicach i nie rozbiegaly sié
po placu. Rodzice proszeni sa o nie wchodzenie do budynku szkolnego.
Jesli rodzic ma jakies pytania, prosimy poczekac jak dziecko wejdzie do
klasy, a wychowawca wówczas wyjdzie do panstwa na rozmowé.
Nie mozemy sié juz doczekac spotkania z Wami!
Dbajcie o siebie i badzcie bezpieczni.
Vanessa May
Dyrektor szkoly.

