Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Najnowsze wiadomoś ci ze szkoły z dnia 15.05.20 dotyczą ce otwarcia szkoły
Rzą d ogłosił, ż e ma nadzieję , ż e niektórzy uczniowie bę dą mogli wrócić do szkoły po feriach
majowych. Rzą d powiedział, ż e 1 czerwca mają wrócić tylko uczniowie zerówki (reception), klas
pierwszych i szóstych. Te plany mogą ulec zmianie w zwią zku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Rzą d utrzymuje, ż e aby móc otworzyć szkoły, musi być spełnionych „pię ć warunków” - wię c obecnie
ustalenia dotyczą ce otwarcia szkół nie są jeszcze ostateczne. Poproszono, aby szkoły przygotowały się na
taką ewentualnoś ć . Planowanie tego jest bardzo złoż one i chcemy mieć pewnoś ć , ż e
bezpieczeń stwo uczniów, personelu, rodziców i lokalnej społecznoś ci pozostaje w centrum naszej uwagi.
Jest jeszcze za wcześ nie, aby dzielić się szczegółowymi planami, ale poniż ej zamieszczamy niektóre
otrzymane przez nas wskazówki:













Moż emy być zmuszeni ograniczyć liczbę uczniów, aby bezpieczeń stwo nadal pozostało
priorytetem. Uważ amy, ż e moż emy mieć maksymalnie dziesię cioro uczniów w każ dej klasie. Do
każ dej grupy bę dzie przypisany nauczyciel i dzieci pozostaną w tych samych grupach na czas
obowią zywania ograniczeń . Dzieci mogą nie być ze swoim dotychczasowym nauczycielem, ani w
swojej dotychczasowej klasie.
Moż emy nie być w stanie równocześ nie umoż liwić powrotu do szkoły wszystkim dzieciom z
zerówki, klasy pierwszej i szóstej. Otwarcie szkoły moż e odbywać się etapami w cią gu kilku
tygodni.
Ministerstwo Edukacji (Department for Education) ogłosiło, ż e szkoły nie powinny wymagać od dzieci
noszenia maseczek.
Dzieci, które są szczególnie naraż one ze wzglę du na istnieją ce wcześ niej schorzenia, nie powinny
przychodzić do szkoły.
Ministerstwo Edukacji wie, ż e nie moż na od dzieci w zerówce i w szkole podstawowej oczekiwać , ż e
zachowają odległoś ć dwóch metrów od siebie i od nauczycieli, dlatego zaleca zminimalizowanie
kontaktu mię dzy dzieć mi, czę ste mycie rą k i regularne sprzą tanie budynku.
Dzieci z róż nych grup bę dą zaczynały i koń czyły szkołę w róż nych godzinach, bę dą też miały
przerwy i obiad w róż nym czasie.
Wyłą cznie uczniowie zerówki, klasy pierwszej i szóstej mogą wrócić do szkoły - rodzeń stwo tych
dzieci nie moż e wrócić . Dzieci kluczowych pracowników oraz dzieci wymagają ce szczególnej ochrony
mogą w dalszym cią gu przychodzić do szkoły, bez wzglę du na to, w której są klasie.
Zachę ca się dzieci z zerówki, klas pierwszych i szóstych do powrotu do szkoły, ale nie bę dzie
ż adnych grzywien ani kar dla rodziców, którzy zdecydują się nie posłać dzieci do szkoły.

Wię cej informacji dla rodziców znajduje się w poniż szym linku:
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/reopeningschools-and-other-educational-settings-from-1-june
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Pracownicy szkoły bę dą dzwonili do wszystkich rodzin w przyszłym tygodniu.
Nauczyciele z zerówki, klas pierwszych i szóstych zapytają rodziców dzieci z tych
roczników o to, czy zamierzają posłać dzieci do szkoły 1 czerwca lub póź niej, jeś li
rzą d wdroż y plan czę ś ciowego stopniowego otwarcia szkół.
Z poważ aniem
David Sansom
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