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COVID-19: Częściowe ponowne otwarcie szkoły dla „ograniczonej oferty” edukacji 

 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie, 

 

Mam nadzieję, że Państwo i Państwa rodziny jesteście bezpieczni i zdrowi - wszyscy 

wykonują niesamowitą pracę, próbując zrównoważyć naukę w domu, pracę i rodzicielstwo 

- wiem, że wiele dzieci (i rodziców) ma już dość - z pewnością ja - ale proszę pamiętajcie, 

jaką różnicę robicie i, co najważniejsze, starajcie się wspólnie spędzać wyjątkowy czas z 

rodziną. 

 

Wielkie podziękowania za niekończące się przesłania wsparcia od was wszystkich, gdy 

zbliżamy się do końca kolejnego półrocza w tym bardzo dziwnym i niespotykanym czasie. 

Po raz pierwszy w mojej karierze jako nauczyciela nie byliśmy w stanie świętować końca 

Y2 i Y6 SATS, kiedy patrzymy w przyszłość na lato - nie możemy się doczekać powrotu tej 

„normalności”. 

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasi nauczyciele i liderzy pracowali każdego dnia, aby 

zapewnić uczniom odpowiednią naukę online, kontaktując się z rodzinami, które wymagają 

wsparcia, dostarczając sprzęt i kupony na żywność dla niektórych, zapewniając wsparcie 

dla naszych lokalnych szpitali i domów opieki oraz podukując dla Państwa filmy.  

 

Częściowe ponowne otwarcie szkoły dla ograniczonej oferty edukacji: 

Po moim liście w ubiegłym tygodniu oraz wskazówkach rządu i władz lokalnych, 

poczyniliśmy bardzo szczegółowe plany powitania uczniów z powrotem do szkoły od 2 

czerwca w zerówce, Y1 i Y6. PONIEDZIAŁEK - 1 CZERWCA JEST DZIEŃ INSETU W 

MIEŚCIE, WIĘC SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA WSZYSTKICH OSÓB UCZNIÓW - 

ma to zapewnić możliwosc poinformowania wszystkich pracowników o rygorystycznych 

środkach zdystansowania społecznego i innych procedurach zapewniających 

bezpieczeństwo wszystkim. 

 

Dla dzieci, które są w innych klasach kontynuujemy zajęcia edukacyjne w domu - będą 

one aktualizowane co tydzień na naszej stronie internetowej. Nie będziemy ich 

aktualizować w takcie wakacji w maju, ale nowe zasoby będą dostępne w poniedziałek 1 
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czerwca. Można je znaleźć w zakładce „Dzieci” na stronie głównej, kliknąć „Zajęcia - 

Materiały informacyjne” i poszukać „Letniego tygodnia od 01.06.2020”, aby uzyskać 

najnowsze zasoby. Jeśli masz trudności z dostępem do pracy na naszej stronie 

internetowej, skontaktuj się z nami. Biuro szkoły jest czynne codziennie w semestrze - od 

8.30 do 15.00. 

 

Z wszystkimi rodzicami, których dzieci są w zerówce, do Y1 lub Y6 skontaktowano się 

telefonicznie na początku tygodnia, aby zapytać, czy planują wysłać swoje dzieci do szkoły 

- było to niezbędne, aby obliczyć, ilu pracowników potrzebujemy (i klas), aby bezpiecznie 

rozpocząć powitanie naszych dzieci. Byli rodzice, z którymi nie mogliśmy rozmawiać 

(pomimo pozostawienia wielu wiadomości), więc nie mamy wyboru, ale NIE liczymy tych 

dzieci w naszej liczbie. Nie możesz wysłać swojego dziecka do szkoły, jeśli się go nie 

spodziewamy, ponieważ wpłynie to na nasze wskaźniki i może zagrozić naszym 

dystansom społecznym. 

 

Mieliśmy ogromne szczęście, że otrzymaliśmy od władz lokalnych „Narzędzie do 
zdystansowania zdolności społecznych” - pozwoliło nam to obliczyć, ile dzieci (i dorosłych) 
w każdym miejscu w naszej szkole można pomieścić, na podstawie zestawu zmiennych 
definiowanych przez użytkownika, takich jak ograniczony rozmiar klasy, 2m na osobę 
(zgodnie z zaleceniem dystansu społecznego 2 m), odsetek uczniów uczęszczających itp. 
Użyliśmy tego narzędzia, aby oprzeć nasze planowanie na liczbie dzieci, które możemy 
bezpiecznie mieć w szkole w dowolnym momencie, aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego 
przeniesienia COVID-19. Nasze sale lekcyjne nie są w stanie w bezpieczny sposób 
dostosować się do rekomendacji rządowej sugerującej 15 uczniów, dlatego oblicziliśmy 
liczebność naszych klas podczas tego stopniowego ponownego otwarcia na nie więcej niż 
10 uczniów. 
 
Chociaż szkoła zaczyna się ponownie otwierać, będzie to zupełnie w inny sposób niż 
szkoła funkcjonowała przed COVID-19. Pamiętajcie Państwo, że chociaż zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec zawarciu przez COVID-19 jakiegokolwiek 
dziecka lub członka personelu poprzez wprowadzenie środków dystansowania 
społecznego - akceptując miejsce twojego dziecka w naszej ofercie, potwierdzasz, że nie 
jest to coś, co możemy zagwarantować. 
 
Ze względu na tę liczbę uczniów, którą możemy bezpiecznie pomieścić w każdej 
klasie (z jedną lub dwiema dorosłymi), podzieliliśmy dzieci w zerówce, Y1 i Y6 na 
dwa zespoły. Rodzice w tych grupach roku zostali powiadomieni, w której drużynie jest 
ich dziecko - Drużyna A lub Drużyna B. Ich drużyna nie może się zmienić i pozostaną w tej 
drużynie, dopóki szkoła nie zamknie się na lato w piątek 17 lipca. Drużyna A będzie w 
szkole przez tydzień, a Drużyna B będzie w szkole w następnym tygodniu, ten schemat 
będzie trwał do odwołania (po wszelkich nowych zmianach w rządzie). W każdą środę 
będziemy zamknięci dla wszystkich dzieci (z wyjątkiem dzieci kluczowych 
pracowników i dzieci, które mają pracowników socjalnych) - dzięki temu jesteśmy w 
stanie dokładnie wyczyścić szkołę w połowie tygodnia. Większość szkół w Wolverhampton 
również przyjmuje to podejście i kończy się w środę. 
 
Rodzice muszą uważnie przeczytać następujące daty, aby zobaczyć daty, w których ich 
dziecko będzie w szkole: 
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Drużyna A. 
Wtorek 2 czerwca, czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca (NIE poniedziałek 1 czerwca) 
Poniedziałek 15 czerwca, wtorek 16 czerwca, czwartek 18 czerwca i piątek 19 czerwca 
Poniedziałek 29 czerwca, wtorek 30 czerwca, czwartek 2 lipca i piątek 3 lipca 
Poniedziałek 13 lipca, wtorek 14 lipca (ostatni dzień dla drużyny A) 
 
Drużyna B. 
Poniedziałek 8 czerwca, wtorek 9 czerwca, czwartek 11 czerwca i piątek 12 czerwca 
Poniedziałek 22 czerwca, wtorek 23 czerwca, czwartek 25 czerwca i piątek 26 czerwca 
Poniedziałek 6 lipca, wtorek 7 lipca, czwartek 9 lipca i piątek 10 lipca 
Środa 15 lipca i czwartek 16 lipca (ostatni dzień dla Drużyny B) 
 
Jeśli twoje dziecko przyjedzie do szkoły w niewłaściwy dzień (dla drugiej drużyny), 
nie będzie mogło zostać - wynika to z ścisłej liczby personelu i dystansu 
społecznego. 
 
Ze względu na środki dystansowania społecznego będą nieco inne czasy rozpoczęcia i 
zakończenia - należy ich ściśle przestrzegać (nie przyjeżdżając wcześniej ani później): 
 

 Czas rozpoczęcia i miejsce 
dostarczenia 

Czas zakończenia i miejsce odbioru 

Zerówka 9.00 - plac zabaw dla recepcji przez 
bramę na Cannock Road 

14.30 - plac zabaw dla recepcji przez 
bramę na Cannock Road 

Y1 8.50 - wejście KS1 14.40 - Główny plac zabaw  

Y6 8.40 - Główny plac zabaw 2.50pm - Główny plac zabaw 

 
Nie ma śniadania ani klubu pozaszkolnego, a dzieci należy niezwłocznie odebrać. Dzieci 
nie zostaną zwolnione nikomu, kto nie jest w formularzu odbioru za zgodą - jeśli ktoś inny 
odbierze Państwa dziecko, proszę zadzwonić do biura szkolnego. 
 

Jednolite oczekiwania: 

Dzieci nie muszą nosić mundurków szkolnych - zdajemy sobie sprawę, że mogły z tego 

wyrosnąć i wolelibyśmy, aby dzieci przychodziły do szkoły w wygodnym ubraniu (koszulka, 

szorty / dres, buty sportowe / trampki), które można założyć niezależnie. Po powrocie do 

domu ubrania należy umyć. 

 

Wychowanie fizyczne: 

W przypadku każdej aktywności fizycznej będą obowiązywać ścisłe środki dystansowania 

społecznego, a dzieciom NIE WOLNO przynosić żadnych zestawów ubrań do wychowania 

fizycznego. Nie zmienią się i będą nosić ubrania, w których przybędą do szkoły na 

wychowanie fizyczne. 

 

Torby na sprzęt i książki: 

Dzieci NIE mogą wnosić z domu żadnego sprzętu, toreb na książki ani książek. Mają 

przynieść tylko płaszcz i butelkę z napisanym wyraźnie imieniem. Wszystkie długopisy, 

ołówki, kredki itp. zostaną dostarczone dzieciom - każde dziecko będzie miało własną tacę 

tego sprzętu i nie będzie go dzielić z nikim innym. 
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Obiad: 

Po powrocie dzieci do szkoły nasza szkolna kuchnia nie zapewni ciepłych obiadów. 
Zamiast tego zaoferujemy „Grab Bag” (suchy prowiant), który będzie zawierał:  
Kanapkę lub Wrap, Plasterek Owoców, Woda, Paluszki Warzywne i Całe Owoce. 
Wszystkie dzieci w zerówce i w klasie pierwszej mogą otrzymać bezpłatnie „Grab Bag” 
w ramach rządowego programu powszechnych bezpłatnych posiłków szkolnych dla 
dzieci. Alternatywnie rodzice mogą dostarczyć własny suchy prowiant na lunch.  
 
Uczniowie w klasie 6 mają również możliwość zamówienia lunchu z zapakowanym „grab 
bag” (w cenie 2,30 £ lub bezpłatnie dla osób uprawnionych do bezpłatnych posiłków 
szkolnych) lub własnego lunchu. 
Należy pamiętać, że w tym czasie prosimy dzieci, aby zdecydowały, czy będą miały 
opcję „grab bag” lub przyniosą kanapki z domu przez cały tydzień. Po podjęciu decyzji 
wybór posiłku należy zachować i nie zmieniać. 
 
Rodzicom dzieci w Zespole A, kluczowym pracownikom i dzieciom z pracownikiem 
socjalnym wysłano SMS-a z linkiem wskazującym, czy zamierzają wysłać suchy prowiant 
na lunch, czy zamówić „grab bag”. Jeśli  Państwa dziecko należy do jednej z powyższych 
grup i jeszcze go Państwo nie ukończyli, prosimy o wypełnienie formularza online, aby 
pomóc naszej kuchni w zamówieniu: 
https://forms.gle/U1xAWoW27JwHxpKJA 
 
Dzieci w Drużynie B otrzymają SMS-a dotyczące wyboru posiłków w tygodniu 
rozpoczynającym się 1 czerwca. 
 

Kupony FSM: 

Kupony będą nadal wydawane pocztą e-mail osobom uprawnionym do bezpłatnych 

posiłków szkolnych. Jeśli maja Państwo jakieś pytania dotyczące kuponów, mogą 

Państwo napisać e-mail do stmarysprimaryschool@wolverhampton.gov.uk  

Jeśli Państwo dziecko ma prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych i uczęszcza do 

szkoły, otrzyma bezpłatną „grab bag”, a także co dwa tygodnie będzie wydawany kupon. 

 

Mleko: 

W tym czasie nie ma możliwości zapłaty za kartony z mlekiem dla Państwa dziecka. 

Jednak szkoła zapewni bezpłatne mleko każdemu dziecku, które chciałoby wypić szklankę 

mleka w porze lunchu. 

 

Środki dezynfekujące do rąk: 

We wszystkich obszarach szkoły znajdują się środki dezynfekujące ręce, a dzieci będą 

myły ręce bardzo regularnie przez cały dzień. Jeśli chcą Państwo wysłać swoje dziecko do 

szkoły z własną małą butelką do dezynfekcji rąk, prosze napisać na nim imię dziecka i 

pamiętać, że nie dziecko może udostępnić tego innym dzieciom. 

 

Pierwsza pomoc i objawy COVID-19: 

Wszyscy pracownicy będą nosić pełne ŚOI podczas udzielania pierwszej pomocy. Istnieje 

również wyznaczony pokój dla dzieci lub dorosłych, którzy wykazują jakiekolwiek objawy 

https://forms.gle/U1xAWoW27JwHxpKJA
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COVID-19. W tym celu przeprowadzane są szczegółowe oceny ryzyka, a rodzice 

niezwłocznie będą kontaktowani w przypadku, gdy dziecko zachoruje. 

 

Kontakt z innymi rodzicami i personelem: 

Dla wielu naszych rodziców / opiekunów spotykanie się z innymi podczas szkolnych 

bramek podczas zbiórki jest i powinno być towarzyskim i przyjemnym czasem. Jednak 

czasy przyprowadzenia i odbioru dzieci będą się bardzo różnić w najbliższej przyszłości. 

Obejmuje to interakcje na ternie szkolnym i w pobliżu terenu między rodzicami. 

Wskazówki od rządu: 

„Jeśli rodzice zazwyczaj zbierają się na placu zabaw lub wchodzą do budynków, aby 

przyprowadzić lub zabrać dzieci, nie powinno to być dłużej dozwolone, podobnie jak 

zbieranie się przy bramach szkolnych w celu rozmowy z innymi rodzicami”. 

Wszyscy pracownicy zostaną poproszeni o przestrzeganie tych wytycznych i niestety nie 

może być żadnych spotkań rodziców na placu zabaw.  

 
Personel nie będzie mógł rozmawiać z rodzicami przy drzwiach lub bramie. Jeśli chcą 
Państwo przekazać wiadomość nauczycielowi / asystentowi swojego dziecka, należy 
zadzwonić lub wyśłać e-mail do szkolnego biura. Będą w stanie zorganizować dla  
Państwo spotkanie telefoniczne. 
 

Zachowanie dzieci w szkole: 

Jesteśmy dumni z wysokiego standardu zachowania w St Mary's. Napisaliśmy 

„uzupełnienie” do naszej polityki zachowania - które można znaleźć na stronie internetowej 

szkoły. Bezpieczeństwo wszystkich jest naszym priorytetem i podjęta będzie odopwiednia 

akcja, jeżeli wystapią zachowania, które łamią wprowadzone przez nas środki, 

dotyczących COVID-19. Zobacz link do addendum zasad zachowania i przeciwdziałania 

zastraszaniu: www.stmaryscpa.co.uk/policies 

 

Wytyczne rządowe i MAC: 

Wszystkie nasze szkoły w naszej Multi Academy Company (MAC) współpracowały ze 

sobą, aby zapewnić, że przestrzegamy co najmniej wytyczne rządowe. Tam, gdzie 

czujemy potrzebę, przyjmujemy środki, które wykraczają poza wytyczne. Na przykład, nasi 

pracownicy mogą nosić ŚOI, jeśli sobie tego życzą, a nasze klasy w tej początkowej fazie 

będą, w miarę możliwości, z maksymalnie 10 uczniami (w zależności od wielkości 

zajmowanej przestrzeni). Zobacz niektóre z naszych procesów poniżej: 

 

● Dokładnie czyścimy teren szkoły między grupami dzieci, które z nich korzystają. 

● Zachowamy podstawowe rozmiary klas do 10 lub mniej w okresie od czerwca do 

lipca. 

● Upewnimy się, że mycie rąk i wskazówki dotyczące dystansu społecznego są jasne 

dla wszystkich. 

● Dezynfekujemy często używane powierzchnie, klamki, włączniki światła. 

● Umieszcamy znaczniki na podłodze w kluczowych obszarach, aby pokazać 

uczniom, jak stać w odległości 2 m od siebie. 

http://www.stmaryscpa.co.uk/policies
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● Trzymamy dzieci i personel w tej samej grupie „bańki” i pokoju na lekcje oraz w 

czasie spotkań towarzyskich (przerwa i lunch). 

● W razie potrzeby przerwy i przerwy obiadowe pomagają utrzymać dystans 

społeczny na 2 metry. 

● Kontynuujemy uczenie się online / w domu dla uczniów nie uczęszczających do 

szkoły. 

● Starannie planujemy  dla potrzeb duszpasterskich uczniów, koncentrując się na 

dobrym samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. 

● Ściśle ograniczamy liczbę odwiedzających szkołę. 

 

 

Twoja pomoc, jako rodziców, byłaby doceniona w przestrzeganiu następujących 

zasad: 

 

● Promuj, ucz i zapewniaj skuteczne, regularne, niezależne mycie rąk. 

● Monitoruj swoje dziecko pod kątem objawów COVID-19 i trzymaj się wskazówek 

dotyczących samoizolacji. 

● Trzymaj dziecko w domu, jeśli ono lub którykolwiek członek rodziny ma kaszel, 

temperaturę, objawy grypopodobne, utratę smaku lub węchu lub trudności w 

oddychaniu. (Każde dziecko przychodzące do szkoły z objawami będzie izolowane 

od reszty dzieci w szkole, dopóki nie będzie można ich zabrać - nie wysyłaj dziecka 

z żadnym objawem lub chorobą) 

● Skontaktuj się ze szkołą telefonicznie, jeśli twoje dziecko nie jest w stanie 

uczęszczać. 

● Upewnij się, że zawsze mamy aktualne dane kontaktowe, numer telefonu 

komórkowego i adresy e-mail.  

● Upewnij się, że Twoje dziecko bierze prysznic każdego ranka i nosi świeże ubrania, 

aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. 

● Przyjdź na teren szkoły tylko po to, aby wysadzić i odebrać uczniów w 

wyznaczonym czasie (chyba że jest to nagły wypadek).  

● Zachowaj ścisłą odległość 2 m od innych podczas chodzenia do i ze szkoły. 

● Trzymaj 2m od siebie podczas opuszczania lub zbierania uczniów. 

● Odbierz swoje dziecko niezwłocznie w wyznaczonym czasie i miejscu - 

uporczywe późne zbiory spowodują, że dziecko straci swoje miejsce w tej 

ograniczonej ofercie edukacyjnej. 

● Zniechęcamy każdego rodzica dziecka w Y6, aby pozwolił swojemu dziecku iść 

samotnie do domu w obecnym klimacie rygorystycznych środków dystansu 

społecznego. Dzieci nie będą mogły same wracać do domu bez zgody rodzica 

(proszę wyrazić zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu do biura 

szkoły). 

● Trzymaj dziecko przy sobie, czekając na wejście, bez mieszania się z innymi / 

biegania. 

● Unikaj odwiedzania biura szkolnego. Zadzwoń lub napisz do szkoły, a my 

odpowiemy szybko. 
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● Upewnij się, że twoje dziecko rozumie i postępuje zgodnie z wytycznymi rządu 

dotyczącymi dystansu społecznego. 

● Nadal zachęcaj, wspieraj i chwal naukę dziecka w domu. To się udało. 

● Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji na stronie internetowej szkoły i na 

Facebooku. 

● Pieszo lub rowerem do szkoły, jeśli to możliwe. Jeśli korzystasz z samochodu, nie 

zapewniaj transportu osobom spoza gospodarstwa domowego. Jeśli korzystasz z 

transportu publicznego, noś maskę. 

● Upewnij się, że długie włosy są całkowicie związane, jeśli to możliwe, w warkocz. 

● Upewnij się, że dzieci przychodzą do szkoły z dobrym standardem higieny 

osobistej. 

● Upewnij się, że Twoje dziecko nosi odzież i obuwie, które może założyć 

niezależnie, np. Nosi sznurowane buty tylko wtedy, gdy może zawiązać własne 

sznurówki. 

● Nazwij butelki z wodą. 

● Nakładaj krem przeciwsłoneczny przed szkołą w słoneczne dni (personel nie może 

nakładać kremu przeciwsłonecznego) i daj dziecku czapkę z wyraźnym 

nazwiskiem. 

● Te środki ostrożności będą stanowić podstawę porozumienia w domu / szkole, do 

którego należy się stosować, jeśli dziecko chce wrócić do szkoły. 

● Dzieci nie mogą po prostu przyjść do szkoły. Jeśli twoje dziecko przyjedzie do 

szkoły i nie spodziewamy się go, nie będziemy w stanie zabrać go i zostaną 

odesłane do domu. 

● Gdy dziecko rozpocznie szkołę w wyznaczonym zespole, musi uczęszczać 

każdego dnia zgodnie z harmonogramem zespołu. Jeśli nie uczęszczają regularnie, 

zostaną usunięci z zespołu, abyśmy mogli zapewnić spójność wskaźników 

zatrudnienia lub wykorzystać personel tam, gdzie jest większa potrzeba w innej 

części szkoły. 

 

Film o powrocie do szkoły : 

Będziemy kręcić krótki film dla naszych dzieci, które wracają od 2 czerwca, aby 

przygotować je na wielkie zmiany w szkole, aby nie czuły się tak niespokojne i 

zaniepokojone. Szkoła będzie zupełnie inna, ale nadal będzie szczęśliwym miejscem i 

chcemy zapewnić wszystkich, że naprawdę staramy się, aby wszyscy czuli się mile 

widziani i bezpieczni. Ten film wideo zostanie przesłany na naszą stronę na Facebooku i 

do soboty 30 maja, więc uważaj! 

 

Komunikacja: 

Będę nadal co tydzień pisać do całego ciała rodziców z aktualizacjami i informacjami na 

temat końca roku, indukcji i zmian - szczególnie dla naszego roku szóstego oraz nowych 

dzieci zaczynających zerówkę i przedszkole. Prosimy również regularnie przeglądać nasz 

Facebook, ponieważ jest on aktualizowany codziennie i jest doskonałym sposobem 

komunikowania się z naszymi rodzicami i społecznością szkolną. 

 



 

 
Część Multi Francis Academy St. Francis i St. Clare, 

spółka ograniczona gwarancją zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer firmy 08578428) 

Pamiętajcie Państwo, że jeśli Wy lub Wasze dziecko zachorujecie i chcecie wiedzieć, co 

dalej, skorzystajcie z NHS 111 online: www.111.nhs.uk 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące ochrony dziecka, skontaktucie się z: 

 MASH (Multi Agency Safeguarding Hub) - 01902 555 392 

 MASH (Multi Agency Safeguardinging Hub) poza godzinami pracy - 01902 552 999 

 St Mary's Catholic Primary Academy (od 8.45 do 15.00) - 01902 308870 

  

Chciałbym jeszcze raz podziękować za nieustające wsparcie w tym trudnym okresie i 

powtórzyć , że wszyscy bardzo tęsknimy za każdym z naszych dzieci - nie możemy się 

doczekać momentu, w którym każde dziecko będzie mogło bezpiecznie wrócić do naszej 

opieki, ale do tego czasu, proszę, pozostańcie bezpieczni i czujny zarem ze swoich 

bliskimi. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Mrs V Minihane 

Principal 

http://www.111.nhs.uk/

