
RE: Ustalenia dotyczące potencjalnego „ponownego otwarcia” 1 czerwca na żłobek, przyjęcie, 

rok pierwszy i rok szósty 

Drodzy rodzice i opiekunowie, 

 

Po liście od MAT, piszę, aby poinformować cię o planach Szkoły Podstawowej Stanley Road 

dotyczących proponowanego ponownego otwarcia szkoły dla uczniów w przedszkolu, recepcji, 

klasie pierwszej i klasie szóstej, po przemówieniu premiera w niedzielę 10 maja. 

Po pierwsze, chciałbym podziękować za niewiarygodne wsparcie, jakiego udzieliłeś, ponieważ 

23 marca poproszono nas o zamknięcie naszej szkoły dla wszystkich oprócz priorytetowej grupy 

dzieci. Podczas gdy żyjemy w niespotykanych czasach, rozwinęliśmy prawdziwe poczucie 

wspólnoty, które pomogło nam się wspierać. 

Poniższe porady mają na celu wyjaśnienie zmian w normalnym życiu szkolnym podczas 

wybuchu koronawirusa. Mamy nadzieję uspokoić rodziców i opiekunów co do kroków 

podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W nadchodzących 

tygodniach i miesiącach porady te mogą ulec zmianie, zgodnie z nowymi wytycznymi rządu. 

 

Czy moje dziecko może wrócić do szkoły? 

 

Od 1 czerwca zaczniemy przyjmować dzieci, które są obecnie w 6. roku, 1. roku, w recepcji i 

żłobku w pewnym okresie. Pozostaniemy otwarci na opiekę nad kluczowymi dziećmi 

pracującymi i dziećmi wymagającymi szczególnej troski, ale tylko wtedy, gdy nie będą mogły 

zostać w domu. 

Naszym celem jest powrót roku 6 i roku 1 1 czerwca. Jeśli jesteśmy zadowoleni z istniejących 

systemów, powitamy przyjęcie w dniu 8 czerwca, a następnie w pokoju dziecinnym, jeśli będzie 

to bezpieczne. 
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E as irmãs, irmãos e outras crianças?  
Tylko dzieci w kwalifikujących się grupach w kolorze zielonym powyżej będą mogły 

wrócić do szkoły. Siostry i bracia kwalifikujących się uczniów, którzy są obecnie w 

klasach 2-5, muszą zostać w domu do momentu powiadomienia. Jeśli twoje 

dziecko nie może wrócić do szkoły, oczekuje się, że będzie ono uczyć się w domu z pomocą 

online. 

Jakich zmian można się spodziewać? 

Czas i miejsce, w którym wysiadasz i odbierasz dziecko, będzie rozłożone w czasie 

między 8.40 - 9.30 rano i 2.30-3.10 po południu, w zależności od grupy, w której 

się znajdują. Śniadanie i zajęcia pozaszkolne nie będą dostępne dla uczniów . 

Poinformujemy cię o konkretnej godzinie, abyś mógł wysiąść i odebrać dziecko, 

kiedy będziemy z tobą rozmawiać w tym tygodniu. 

 

Program nauczania zostanie zmieniony, aby zminimalizować ryzyko. Będziemy 

nadal zapewniać stymulujące i angażujące zajęcia odpowiednie dla wieku i etapu 

Twojego dziecka. W czwartek i piątek zachęcamy do nauki w domu z pomocą 

online. 
 

W większości przypadków, ponieważ musimy utrzymywać grupy poniżej 15 lat, 

twoje dziecko będzie miało innego nauczyciela niż zwykle. Będą prawdopodobnie 

w innym pokoju niż zwykle. Nie będą mieszać się z innymi dziećmi w grupie 

wiekowej poza własną „bańką” z pół klasy, aby zminimalizować potencjalne 

ryzyko; bąbelki te będą obowiązywać także w czasie gry i w porze lunchu. 

 

Dzieci MUSZĄ codziennie nosić czyste ubrania, które nadają się również do 

aktywności na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej. Dzieci nie muszą nosić 

mundurków szkolnych, ale prosimy o codzienne wysyłanie ich w nowych 

ubraniach, aby zminimalizować ryzyko. 

 

Przerwy i przerwy na lunch będą rozłożone w czasie - można przynieść jedną 

przekąskę. 
Wszystkie dzieci w recepcji i w pierwszym roku będą miały suchy prowiant 

dostarczony przez Aspens w ramach posiłków uniwersalnych. 

Dzieci w 6. roku życia, które są uprawnione do bezpłatnych posiłków 

szkolnych opartych na świadczeniach, otrzymają bezpłatny suchy prowiant na lunch. 
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Dzieci w wieku 6 lat, które nie są uprawnione do bezpłatnych posiłków szkolnych, muszą 

przynieść suchy prowiant na lunch. Wszelkie zapakowane obiady, które dzieci przynoszą do 

szkoły, muszą znajdować się w plastikowej lub papierowej torbie, która zostanie wyrzucona. Nie 

wysyłaj pojemników na lunch. 
Płatne pakiety lunchowe można zamówić w Aspens przed godziną 9 rano - napisz do szkolnego 

biura, aby uzyskać więcej informacji. W tym czasie nie będą podawane „gorące” obiady. 

 

Ograniczony dostęp do strony będzie dostępny na czas odbioru i odbioru. 

Będzie to różne dla każdej grupy roku. Zobacz mapę i terminy, które wyślemy 

osobno. 

 

Jak upewniasz się, że szkoła jest bezpieczna dla mojego dziecka? 

W każdej klasie będzie mniej dzieci niż zwykle. W każdej klasie będzie 

maksymalnie 15 uczniów. 

 

Każdy myje ręce kilka razy dziennie. Obejmuje to wejście do szkoły, wyjście z 

budynku oraz przed i po jedzeniu. Będziemy wzorować się na dobrych 

praktykach, korzystać z wytycznych DfE i Public Health England oraz nadzorować 

mycie rąk dzieci w klasie. 

 

Szkoła, w tym zasoby dzieci, będzie sprzątana częściej, a dzielenie się sprzętem 

zostanie zminimalizowane w jak największym stopniu. Zasoby w przestrzeni 

roboczej zostaną ograniczone do minimum, aby zapewnić, że można je wyczyścić. 

Tam, gdzie to możliwe, zasoby, których nie można łatwo prać ani czyścić, zostaną usunięte z 

tych przestrzeni. 

Wprowadzone zostaną również następujące środki: 

• Mydło i gorąca woda w każdej klasie i toalecie. 

• Pokryte pojemniki będą obecne we wszystkich klasach oraz w innych kluczowych 

lokalizacjach na terenie naszej szkoły. 

• Będzie wystarczająca ilość jednorazowych chusteczek do wdrożenia metody „złap, kosz, 

zabij” w każdej klasie. 

• Zapewnimy cały potrzebny sprzęt; dzieci zostaną poproszone o przyniesienie butelki z 

wodą i lunchu w jednorazowym opakowaniu. Żadnych innych przedmiotów nie można 

wnosić, chyba że uzgodnią to wyżsi pracownicy. 
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Uczniowie pozostaną w „grupie bąbelkowej”. Oznacza to, że będą oni 

codziennie w grupie nie więcej niż 15 osób w tym samym pokoju z tym 

samym nauczycielem. Naszym celem jest, aby pozostali ze swoją grupą przez 

cały dzień, aby zminimalizować kontakt między dziećmi i dorosłymi. 

Tam, gdzie możliwe jest trzymanie dzieci w tych małych grupach 2 metry od 

siebie, zrobimy to. Tam, gdzie to możliwe, nasz personel będzie również pozostawał w 

bezpiecznej odległości. Nie możemy jednak zagwarantować, że personel i dzieci będą mogli 

znajdować się w odległości dwóch metrów przez cały czas, biorąc pod uwagę zdarzenia takie jak 

pierwsza pomoc lub inne rodzaje pomocy. 

Uczniowie szczególnie podatni na zagrożenia i kluczowi pracownicy (którzy przychodzili do 

szkoły w ciągu ostatnich 9 tygodni) będą we własnych „grupach bąbelkowych” i nie będą z 

grupą klasową, jeśli będą potrzebować opieki przez cały tydzień. 

Będziemy rozmawiać z rodzicami dzieci podatnych na zagrożenia i kluczowych pracowników 

(grupy zielone wskazane powyżej), aby sprawdzić, czy chcą, aby dzieci były w ich grupach 

rocznych. 

Oznacza to, że mogą uczestniczyć tylko od poniedziałku do środy; jeśli będą potrzebne inne dni, 

będą musieli pozostać w swoich kluczowych grupach pracowników od poniedziałku do piątku. 

 

Układ klasy zostanie zmieniony, aby zmaksymalizować przestrzeń między 

uczniami. Będziemy utrzymywać dobrze wentylowane sale lekcyjne tam, gdzie to 

możliwe i bezpieczne, oraz wykorzystywać przestrzeń zewnętrzną do ćwiczeń i 

przerw. Szuflady i niektóre obszary klasy mogą być niedostępne dla dzieci. 

 

Jeśli dziecko lub członek rodziny zachoruje, nie będzie mogło uczęszczać do 

szkoły. Musisz poinformować szkołę telefonicznie lub e-mailem. 

Liczba osób wchodzących na teren szkoły będzie ograniczona tylko do personelu i 

dzieci. Rodzice powinni komunikować się przez telefon lub e-mail, ponieważ nie 

będą mogli wejść do budynku w celu zminimalizowania infekcji. 

W niniejszych wytycznych stwierdza się, że pracownicy nie muszą nosić masek, rękawiczek i 

fartuchów, chyba że wykonują czynności, które zwykle wymagają użycia środków ochrony 

osobistej (PPE) lub jeśli dziecko, młoda osoba lub inny uczeń źle się poczuje z objawami 

koronawirusa w czasie ich przebywania i wymaga nadzoru, dopóki nie wrócą do domu. 

 

Co się stanie, jeśli w szkole zachodzi przypadek koronawirusa? 
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Jeśli członek personelu lub uczeń ma objawy koronawirusa, osoba z objawami musi izolować się 

przez 7 dni i wrócić do szkoły w ciągu 14 dni wraz z resztą swojej grupy. Następnie powinni 

szukać testu koronawirusa. Będą one dostępne za pośrednictwem 111. 

 

Ludzie, z którymi dana osoba mieszka, muszą następnie izolować się przez 14 dni. 

 

Jeśli wynik testu okaże się pozytywny, cała grupa, z którą dziecko pracowało, musi izolować się 

przez 14 dni 

Jeśli po przeczytaniu tych informacji zdecydujesz się nie wysyłać swojego 

dziecka do szkoły, rząd wyraźnie stwierdził, że nie otrzymasz grzywny. Dzieci w 

domu będą nadal wykonywać zadania związane z nauką w domu. 

Co powinienem zrobić, jeśli martwię się o ponowne otwarcie szkoły? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji, zadzwoń lub napisz do 

biura szkolnego, a członek wyższego kierownictwa z przyjemnością odpowie na 

wszelkie pytania. Ostatecznie decyzja należy do Ciebie. 

Jeśli odpowiedziałeś, że chcesz, aby Twoje dziecko wróciło do szkoły 1 czerwca, 

skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w tym tygodniu, aby omówić wszystko, co wydarzyło się 

podczas blokady, o którym Twoim zdaniem powinniśmy wiedzieć (np. Choroba, żałoba, zmiana) 

w okolicznościach rodzinnych). Dzieci nie będą mogły uczestniczyć bez tej rozmowy. 

Potwierdzimy również ustalenia dotyczące tego dnia, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia 

dla Twojego dziecka. 

 

Należy zauważyć, że spotkania bezpośrednie nie będą dostępne w krótkim okresie, 

aby zmniejszyć liczbę osób uzyskujących dostęp do szkoły i zminimalizować ryzyko 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
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Wielkie dzięki za nieustające wsparcie. Będziemy w kontakcie z dalszymi informacjami dla 

poszczególnych grup rocznych na temat ich szczególnych ustaleń dla klas, nauczycieli, osób 

przedwcześnie kończących naukę i pick-upów. 

 

NB: Wszystko to jest wstępne planowanie potencjalnego otwarcia. Czekamy na komunikat 

premiera z 28 maja, aby zobaczyć, czy nastąpi sugerowane otwarcie szkół. Będziemy w 

kontakcie przez cały ten okres 


