POWROT DO SZKOLY
INFORMACJA DLA RODZICOW

DLACZEGO DZIECI MOGA WROCIC DO SZKOLY?
Jest to dobre dla dobrego
samopoczucia

Towarzystwo innych dzieci
jest bardzo ważne

Szkola jest najlepszym
miejscem do nauki

CO SIĘ ZMIENIŁO ?
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Od 15 czerwca dzieci z klas szóstych mogą wrócić do szkoły.Szkola nadal
będzie otwarta dla dzieci których rodzice są „ key workers” oraz dla tych,
którzy potrzebują wsparcia,a nie są z klas szóstych .

CO Z RODZEŃSTWEM ?
Szkoła będzie otworzona
tylko dla dzieci z klas
szóstych, dzieci „key
workers” oraz dla tych,którzy potrzebują wsparcia

Dzieci z zerówki ,klasy
pierwszej,drugiej,trzeciej I
czwartej musza pozostać
w domu

CO ZROBIMY ,ZEBY SZKOŁA BYŁA BEZPIECZNA?
Zanim otworzymy szkole,
opracujemy plan dotyczący bezpieczeństwa

Wszyscy będą myli ręce
częściej niż zazwyczaj

Jeżeli dziecko bądź
członek rodziny jest chory,trzeba pozostać w
domu

Szkoła będzie sprzątana
częściej niż zazwyczaj

Będzie maksymalnie 15
uczniów w klasie,będzie to
nazwane „bubble”

Aby ten plan mógł działać ,
zmieni się czas otworzenia
I zamknięcia szkoły .Zaden
z rodziców nie będzie
mógł wejść na teren
szkoły

Wszyscy pracownicy
szkoły jak I dzieci będą
musieli przestrzegać dystansu

Dzieci będą się bawić ,jeść
tylko z dorosłymi I dziećmi
ze swojej grupy „bubble”

Wszyscy pracownicy
szkoły oraz dzieci będą
mieli mierzona temperaturę przed wejściem do
szkoły

Jeżeli państwa dziecko
bądź tez inne dziecko z
grupy „bubble” zachoruje
albo będzie miało symptomy,trzeba będzie pozostać
w domu w izolacji I zrobić
test na koronawirusa.

CZY MOJE DZIECKO MUSI PRZYJŚĆ DO SZKOŁY ?



Jeżeli dziecko nie jest
chore, a jest w klasie
szóstej albo w innej grupie
takiej jak „key worker” albo
potrzebuje wsparcia, powinno przyjść do szkoły

£

Jeżeli zdecydują się państwo na pozostawienie
dziecko w domu ,nie
będzie żadnej kary z tego
powodu.

