
Dlaczego dzieci moga wrocic do szkoly? 

Co sie zmienilo? 

Co z rodzenswtem? 

Powrot do szkoly 
Informacja dla rodzicow klas 

pierwszych  
 
 
 

 
 

 

To jest dobre dla 

dobrego 
samopoczucia. 

Towarzystwo innych dzieci 

jest bardzo wazne

 

Szkola jest najlepszym 
miejscem do nauki. 

 
 

 
 

 

22 
czerwiec 

 
W szkole 

 

 
       W domu 

 

 
Od 22 czerwca dzieci z klas pierwszych moga powrocic do szkoly 

 Dzieci z klasy Wren i Snowdropbeda w szkole tylko w poniedzialki i 
wtorki 

 Dzieci z klasy Rabbit i Cherry beda w szkole tylko w srody i w 
czwartki 
 

 
 

 

 

szkola bedzie otworzona dla 
dzieci z klas szostych, dzieci klas 
pierwszych oraz dzieci key 
workers I dzieci ktore potrzebuja 
wsparcia. 

Dzieci z zerowki ,klasy drugiej, 
trzeciej, czwartej i piatej musza 
pozostac w domu.

 

 
YEAR 6  

 
YEAR 2 

 
YEAR 3 

 
YEAR 4 

 
YEAR 5 



 
 

 

Zanim otworzymy szkole, 
opracujemy plan dotyczacy 
bezpiecznstwa. 

Wszyscy beda myli rece czesciej 
niz zazwyczaj.

 
 
 

Jezeli dziecko badz czlonek 
rodziny jest chory,trzeba 
pozostac w domu. 

 

Bedzie maksymalnie 15 uczniow 
w klasie, bedzie to nazwane 
“bubble’. 

Szkola bedzie sprzatana 
czesciej niz zazwyczaj. 
 
 

Aby ten plan mogl dzialac, zmieni 
sie czas otworzenia I zamnkniecia 
szkoly.

 

 

Wszyscy pracownicy szkoly 
jak I dzieci beda musieli 
przestrzegac dystansu. 

Dzieci beda sie bawic I jesc tylko 
z doroslymi I dziecmi ze swojej 
grupy ‘bubble’

 
 

 

Wszyscy pracwnicy jak I dzieci 
beda mieli mierzona 
temperature przed wejsciem do 
szkoly 

Jezeli panstwa dziecko, badz tez 
inne dziecko z grupy ‘bubble’ 
zachoruje albo bedzie mialo 
symptomy, trzeba bedzie zostac w 
domu w izolacji i zrobic test na 
koronawirusa.

 
 
 

 

 
 
 

Jezeli dziecko nie jest chore a 
jest w klasie szostej, klasie 
pierwszej, albo jest w innej 
grupie takiej jak ‘ key workers’ 
albo potrzebuje 
wsparcia,powinno przyjsc do 
szkoly. 

Jezeli zdecyduja sie panstwo na 
pozostawienia dziecka w domu, 
nie bedzie zadnych konsekfencji 
ani kary. 

Co zrobimy zeby szkola byla bezpieczna? 

Czy moje dziecko musi byc w szkole? 

 


