Dragi părinți și îngrijitori
O actualizare de la școală 15.05.20 Deschiderea școlii

Guvernul a anunțat că speră că unii elevi vor putea reveni la școală după vacanta mica din mai. Guvernul
a spus că, pentru început, vor incepe doar anul pregatitor,clasa întâi și anul șase, elevi ar trebui să se
întoarcă la scoala la data de 1 iunie. Acest plan este supus unor recenzii privind răspândirea
coronavirusului. Guvernul susține că „cele cinci teste” ale acestora vor trebui totuși îndeplinite pentru
ca acest lucru să se întâmple - așa că, în acest moment, nu este definit.
Școlile au fost solicitate să planifice această posibilitate. Planificarea pentru aceasta este incredibil
de complexă și dorim să ne asigurăm că securitatea elevilor, a personalului școlar, a părinților și a
comunității ,este obiectivul nostru principal. Este prea devreme pentru a împărtăși planuri specifice,
dar vă rugăm să vedeți mai jos câteva dintre îndrumările pe care le-am primit:


Este posibil să fie nevoie să punem o plafonă pe numere, astfel încât siguranța să fie prioritară.
Credem că putem gestiona până la zece elevi în fiecare grup de clasă. Aceste grupuri vor avea
același membru al personalului și vor rămâne în aceste grupuri atâta timp cât aceste măsuri
sunt în vigoare.



Este posibil ca copiii să nu aibă profesorul lor de clasă normală și s-ar putea să nu fie în clasa
lor normală.



Este posibil să nu deschidem scoala din prima cu anul pregatitor ,clasa întâi si clasa a șase, în
același timp. Acest lucru poate fi introdus treptat în câteva săptămâni.



Departamentul pentru Educație a declarat că școlile nu ar trebui să solicite copiilor să poarte
acoperiri pe față.



Copiii care sunt extrem de vulnerabili din cauza condițiilor medicale preexistente nu ar trebui
să vină la școală.



Departamentul pentru Educație știe că nu se poate aștepta ca copiii de vârstă fragedă și copiii
în vârstă primară să rămână la doi metri unul de celălalt și de personal; recomandă deci
reducerea minimă a contactului cu alte persoane si curățarea frecventă a mâinilor și curățarea
regulată a spațiilor.



Începutul și sfârșitul zilei de școală vor fi eșalonate pentru diferite grupuri, așa cum vor fi si
orele de joaca precum și orele de prânz.



Se pot întoarce doar elevii din anul pregatitor, anul întâi și anul șase - frații și surorile copiilor
din aceste grupuri de ani nu se pot întoarce. Copiii lucrătorilor-cheie și copiii vulnerabili pot
participa în continuare indiferent de grupul lor de ani.



Elevii din anul pregatitor, anul întâi și anul șase sunt încurajați să participe, dar nu vor exista
amenzi sau penalități pentru părinții care aleg să nu-și trimită copiii la școală.
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Mai multe informații pot fi găsite pentru părinți urmând linkul de mai jos:
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settingsinformation-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educationalsettings-from-1-june
Personalul școlii va continua să facă apeluri telefonice tuturor familiilor săptămâna viitoare. Profesorii
de la clasa pregatitoare, anul întâi și anul șase vor întreba părinții copiilor din aceste grupuri ce
planurile au pentru copiii lor după data de 1 iunie, presupunând că guvernul va continua cu această
redeschidere parțială și treptată a școlilor.
Cu cele mai bune urări
David Sansom
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