Szanowni Rodzice / Opiekunowie
UZGODNIENIA DOTYCZĄCE POWROTU DO SZKOŁY OD 3 WRZEŚNIA 2020 R.
Naprawdę nie możemy się doczekać spotkania z wami we wrześniu - naprawdę za wami
tęskniliśmy! Powitanie dzieci z powrotem w szkole, w połowie semestru, było przyjemnością.
Szybko się zadomowili i bardzo dobrze poradzili sobie w swoich grupach - “bańkach”.
Jesteśmy pewni, że zdajecie sobie sprawę, że otrzymaliśmy wytyczne, które informują nas,
jak będzie wyglądać szkoła we wrześniu. Cieszymy się, że możemy do Państwa napisać i
poinformować Was o naszych planach dotyczących szkoły św. Augustyna.
Po pierwsze, zapewniamy, że wszystkie wytyczne rządu i organów ds. zdrowia zostały
dokładnie przedyskutowane i będą stosowane we właściwych przypadkach. Oznacza to, że w
ciągu dnia szkoła będzie sprzątana bardziej regularnie. Będzie to obejmować dodatkowe
czyszczenie stołów, klamek i toalet.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, CO NASTĘPUJE:
t Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni myć ręce przy wejściu do budynku,
przed / po jedzeniu jakiegokolwiek posiłku oraz w innych porach dnia. Środki do
dezynfekcji rąk są dostępne we wszystkich pokojach. Będziemy nadzorować, jak dzieci
myją ręce i regularnie przypominać o higienie. We wszystkich klasach dostępne są
chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe.
t Wszystkie dzieci będą częścią klasowej “bańki”, co oznacza, że te dzieci pozostają razem
i nie mieszają się z innymi. Wprowadziliśmy stopniowe rozpoczęcie i zakończenie dnia. Jeśli
Państwa dzieci są w różnych klasach, mogą one zostać przyprowadzone i odebrane w tym
samym czasie, co inni członkowie rodziny.
t Odprowadzając lub odbierając dzieci, prosimy o zachowanie dystansu społecznego,
zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na ścianie / chodniku. Pracownicy będą do
dyspozycji, aby powitać dzieci i upewnić się, że wchodzą one na miejsce bezpiecznie.
t CZASY ROZPOCZĘCIA / ZAKOŃCZENIA:
Y1 9.05 / 15.25
Y2 9.05 / 15.25
Y3 8.55 / 15,20
Y4 8.45 / 15.10
Y5 8.55 / 15.20
Y6 8.45 / 15.10
t Pory obiadu będą stopniowe, jak również czas zabaw. Przydzielone zostaną miejsca zabaw
na zewnątrz, tak aby grupy mogły pozostać rozdzielone.
t Będą zachowane dotychczasowe procedury dotyczące obiadów. Dzieci z klas 3/4/5/6,
które przynoszą własny posiłek, mogą z niego korzystać, tak jak poprzednio.
t Grupy klasowe zostaną przydzielone w określonych godzinach w sali obiadowej, tak aby
mogły pozostać rozdzielone.
Jeśli rodzice mają jakieś pytania, prosimy o telefon lub e-mail do sekretariatu szkoły.
t Dzieci powinny nosić mundurki szkolne. Odzież należy regularnie prać w domu.
• Lekcje wychowania fizycznego, w miarę możliwości, będą się odbywać na zewnątrz, aby
zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Proszę zaopatrzyć dzieci w strój do
lekcji wychowania fizycznego.

t W klasowych bańkach, dzieci będą usadzone w rzędach. Nie będą siedzieć naprzeciw
siebie, aby nie oddychać bezpośrednio na innych.
t Dzieci NIE MOGĄ przynosić ołówków itp. - cały sprzęt będzie zapewniony w szkole.
• Większość przyrządów klasowych będzie wykorzystywana tylko przez jedno dziecko, np.
długopisy, ołówki, kredki i nożyczki. Nie będą one udostępniane innym.
t Inne przyrządy, które mogą wymagać współdzielenia, zostaną wyczyszczone środkiem
dezynfekującym między użyciami. Takie same zasady będą obowiązywać każdy wspólny
sprzęt, np. sportowy, jeśli będzie używany.
t Nie będą odbywały się żadne apele szkolne, ponieważ oznaczałoby to kontakt między
bańkami klasowymi. Również modlitwy będą się odbywać w klasowych bańkach.
t Informacje o możliwych pozaszkolnych klubach zostaną udostępnione we wrześniu.
t Dzieci powinny przynosić do szkoły tylko niebieską torbę do czytania (6,50 GBP). Nie
należy przyczepiać breloków ani innych identyfikatorów - prosimy wyraźnie napisać imię i
nazwisko dziecka oraz klasę na karcie z przodu torby.
• Dzieci będą przynosiły do domu książki do czytania, zeszyty do zadań domowych i
dzienniczki z zadaniami domowymi. Prosimy o notatkę z każdego dnia czytania / ćwiczeń z
tabel / innych wykonanych prac domowych.
t Oczekujemy, że ocena fonetyki w klasie 1, egzaminy SAT w klasie 2 i 6 odbędą się latem
przyszłego roku.
t Dzieci NIE będą potrzebować masek na twarz w szkole. Jeśli chcielibyście, aby Wasze
dziecko nosiło maskę w drodze do szkoły, zdejmijcie ją przy bramce i zabierzcie ze sobą do
domu.
t Nasza pełna poprawiona ocena ryzyka będzie dostępna na stronie internetowej szkoły.
t Jeśli Wasze dziecko źle się czuje z wysoką temperaturą / nowym uporczywym kaszlem /
utratą smaku lub zapachu, NIE MOŻE przychodzić do szkoły i będzie musiało zostać
przebadane na obecność COVID 19.
t Dotyczy to również sytuacji, gdy którykolwiek z domowników ma te objawy.
t Wszyscy inni powinni codziennie chodzić do szkoły.
t Jeśli dziecko z jakiegokolwiek powodu źle się poczuje w ciągu dnia szkolnego,
zastosowane zostaną normalne procedury i w razie potrzeby skontaktujemy się z Wami.
t Jeśli u Waszego dziecka wystąpią objawy Covid-19, będzie ono nadzorowane przez
odpowiednią osobę udzielającą pierwszej pomocy, która będzie czekać z nim w
wyznaczonym pokoju do przybycia rodzica / upoważnionej osoby dorosłej, aby je odebrać.
Rodzice powinni następnie postępować zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi izolacji i
badań oraz zadzwonić pod numer 111 po poradę.
Jeśli macie jakieś pytania, nie wahajcie się z nami skontaktować i codziennie odwiedzajcie
naszą stronę internetową.
Dziękujemy za wsparcie. Bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie.
Z poważaniem

Pani MM Stanley
Dyrektor szkoły

