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Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
RE: Procedury ponownego otwarcia szkoły
Teraz, gdy potwierdziliśmy liczbę dzieci, które wrócą do nas 1-go czerwca, jeśli kryteria rządu
zostaną spełnione,jesteśmy w stanie podzielić się procedurami i oczekiwaniami, które będą
obowiązywać, aby chronić Wasze dzieci, gdy są one w szkole.
Dzieci zostały umieszczone w grupie lub "bańce" w, której spędzą cały dzień, to
jest zminimalizowanie ryzyka narażenia; nie można zmienić tych grup. Wkrótce otrzymasz
sms-a z powiadomieniem, w której grupie będzie się znajdować twoje dziecko, oraz dni i czasy,
w których można wejść do szkoły i opuścić szkołę. Ponieważ dzieci z każdej grupy muszą być
oddzielone, nie jesteśmy w stanie zaoferować klubu śniadaniowego lub klubu po szkole..

Przed szkołą.
Uniform:
Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia oczekujemy, że dzieci będą codziennie nosić czyste
ubrania. W związku z tym nie wymagamy od uczniów noszenia mundurka szkolnego. Będą
musieli nosić ubrania, które nadają się do wf-u i poza nim oraz buty sportowe/ rozsądne-buty do
gier na zewnątrz i zajęć. Dzieci w wieku przedszkolnym lub te, które potrzebują opieki
intymnej, będą musiały przynieść torbę zawierającą na zmianę własnych ubrań, ponieważ nie
będziemy mogli korzystać ze szkolnych.
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Sprawdzanie jak się czują:
Oczekujemy, że rodzice będą monitorować ogólny stan zdrowia swojego dziecka i postępować
ostrożnie, jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki złego samopoczucia.

Sprzęt:
Nie chcemy, aby dzieci przynosiły niepotrzebny sprzęt z domu. Dzieci nie powinny przynosić
żadnych zabawek, torebek ani piórników. Pluszaki/futrzaki, breloczków nie będą również
dozwolone w szkole. Będą mogli przynieść swój obiad, jeśli to konieczne, które będą
przechowywane w klasie "bańce" z nimi. Dzieci muszą zabrać do szkoły podpisaną butelkę z
wodą.

Podróż do i ze szkoły.
Aby zminimalizować liczbę osób przy wejściach na nasz teren, prosimy, aby tylko jeden rodzic
przyprowadzał swoje dziecko do szkoły i nie gromadził się wokół bram szkolnych i miejsc parkingowych.
Rodzice i dzieci powinni chodzić do szkoły tylko z innymi członkami gospodarstwa domowego. Jeśli
rodzic w twoim gospodarstwie domowym jest sklasyfikowany jako podatny na COVID-19, prosimy o
zorganizowanie zastępstwa w przyprowadzaniu i odbiorze dziecka.

Jeśli jedziesz do szkoły, tylko członkowie twojego gospodarstwa domowego powinni być w
samochodzie – współdzielenie samochodu nie jest dozwolone w chwili obecnej.
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Początek dnia.

Uwaga: Do odwołania rodzice nie będą mogli przebywać na terenie szkoły, chyba że mają
uzasadniony powód, taki jak odebranie chorego dziecka.

Dziecko będzie musiało wejść do szkoły przez bramę główna w danym 10-minutowym oknie
czasowym. Dzieci z klas 1-szych proszone czekać w dystansie społecznym ze swoim
rodzicem przy głównej bramie w pobliżu parkingu pracowników, EYFS/ Dzieci z
przedszkola przy bramie po lewej stronie budynku przedszkola, dystansując się społecznie od
innych. W tym czasie, będą one zabierane przez nauczyciela i eskortowane do ich klasy, gdzie
będą myć ręce i rozpoczynać codzienne czynności.

Przy bramie: Prosimy, aby nie wchodzić do bram wejściowych, dopóki nie jest to wyznaczony
czas dla twojego dziecka, aby wejść na teren szkoły. Zobaczysz oznaczenia 2 m pokazujące,
gdzie można bezpiecznie ustawić się w kolejce.

Jeśli Twoje dziecko się spóźni, będzie musiało poczekać, aż ostatnia grupa zostanie przyjęta, a
następnie będzie mogło wejść na teren szkoły.

Przerwa i Przerwa-obiadowa.
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Zabawa i przerwa obiadowa będą rozłożone w czasie, aby zminimalizować liczbę dzieci, które
będą w danym miejscu w tym samym czasie. Podczas porannej przerwy i przerwy obiadowej
każda grupa otrzyma w tygodniu inne miejsce na placu do zabawy i na boisku. Nie będą mogli
pójść do miejsca przypisanego innej grupie. Dzieci zjedzą obiad w klasie (nauczyciele
zdezynfekują biurka przed i po jedzeniu). Jeśli twoje dziecko chce posiłek w szkole, mogą
zamówić kanapki (Pack lunch) na obiad jak zwykle z ich nauczycielem klasy, a te zostaną
dostarczone do ich klasy.

Lekcje.
Klasy pierwsze otrzymają biurko w klasie i będą korzystać z tego biurka każdego dnia.
Otrzymają również paczkę papeterii do ich indywidualnego użytku; będą musiały dbać o te
przedmioty. Dzieci będą pracować w swoich książkach, które pozostaną na stole. W tej chwili
nie będzie formalnego sprawdzania, ale nauczyciele będą udzielać słownych informacji
wszystkim dzieciom podczas lekcji.

Inne ustalenia na dzień.

Będziemy zachęcać dzieci do udziału w lekcjach i zajęciach poza klasą przez cały tydzień.
Każdej bańce będą przypisane toalety,z których będą korzystać w ciągu dnia.
Do odwołania nie będzie zgromadzeń zbiorowych; nauczyciele będą prowadzić mniejsze
grupy w swoich klasach.
Dzieci będą poinstruowane, aby regularnie myć ręce przez cały dzień.
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Na koniec dnia.

Podobnie jak na początku dnia, dzieciom zostanie przypisane 10-minutowe okno, podczas
którego muszą zostać odebrane.

Prosimy nie wchodzić na teren szkoły, aż do Twojego 10-minutowego okna, a następnie w kolejce wzdłuż
ścieżki albo w pobliżu parkingu pracowników dla klas 1-szych, lub w pobliżu przedszkola dla EYFS /
Przedszkole.Jak będziesz na początku lini, dziecko zostanie ci wydane.

Choroby.

Jeśli u dziecka lub pracownika wystąpią objawy coronavirus, zostaną oni wysłani do domu do
samo- izolacji przez 7 dni. Ich domownicy powinni się izolować przez 14 dni. Wszyscy
pracownicy i uczniowie są zachęcani do sprawdzenia się w tym scenariuszu. W tej sytuacji
zostaniesz wezwany, aby odebrać dziecko tak szybko, jak to możliwe. Upewnij się, że
Twoje dane kontaktowe są aktualne, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w nagłych
wypadkach.

Jeśli dziecka lub pracownika test jest negatywny, mogą wrócić do szkoły, a członkowie ich
gospodarstw domowych mogą zakończyć swoją samoizolacji.
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W przypadku gdy dziecko lub pracownik ma pozytywny wynik, reszta ich grupy "bańki"
zostanie odesłana do domu i zaleca się samodzielne wyizolowanie przez 14 dni. Pozostali
członkowie gospodarstwa domowego tej grupy "bańki" nie muszą się izolować, chyba że
dziecko lub pracownik, z którym mieszkają z tej grupy, będą mieć objawy.

Ponieważ każda grupa ma przydzielonego nauczyciela, każda choroba personelu będzie
również niestety oznaczać, że dzieci w tej grupie nie będą mogli przyjść do szkoły i będą
musiał wykonać zadania Home Learning Menu w domu.

Dystans społeczny.

Zorganizowaliśmy wszystkie sale lekcyjne tak, aby biurka były społecznie zdystansowane.
Wszyscy pracownicy będą nosić tarcze na twarzy, tak aby byli w stanie wspierać dzieci, gdy
zdystansowanie społeczne jest nie możliwe.

Dla bezpieczeństwa dzieci ich rodzin i personelu, jeśli dziecko odmawia przestrzegania zasad
dystansu społecznego w szkole, rodzice zostaną wezwani i zostaną natychmiast odesłani do
domu.
Wszelkie inne niebezpieczne zachowania w tym czasie będą również skutkować wezwaniem
rodziców i podjęcia odpowiednich działań.
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Dziękujemy za utrzymane wsparcie i zrozumienie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem szkoły.

Z podziękowaniami i najlepszymi życzeniami,

Helen Kemp

Dyrektor
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