
Szanowni	Rodzice	/	Opiekunowie 

Uaktualnione	nagłówki,	czwartek,	31	grudnia	2020	: 

• Od	poniedziałku	4	-	stycznia	do	piątku	8	stycznia	2021	-	Tydzień	1: 
o Wszyscy	uczniowie	będący	w	trudnej	sytuacji	(	vulnerable	
children)	oraz	dzieci	key	workers	wracają	do	szkoły	w	poniedziałek								
4	stycznia	2021-	lekcje	będą	odbywać	sie	w	klasach.	 
• Wszyscy	pozostali	uczniowie	z	klas	7,8,9,10,11	bedą	mieli	lekcje	on	
line	na	MS	Taeams	od	4	stycznia	do	8	stycznia	2021 

 
• Od	poniedziałku	11		stycznia	do	piątku	15		stycznia	2021	-	Tydzień	2: 

o Wszyscy	uczniowie	Year	11	mają	wrócić	do	szkoły	w	poniedziałek	
11	stycznia	2021	r.-	lekcje	będą	odbywać	się	w	klasach.																						
Wszystkie	vulnerable	children		oraz	dzieci	key	workers	ze	wszystkich	
grup	wiekowychrok	również	mają	przychodzić	do	szkoły-	lekcje	będą	
odbywać	sie	w	klasach.	 
Pozostali	uczniowie	w	dalszym	ciągu	będą	mieć	lekcje	zdalnie		na	MS	
Teams	do	piątku	15		stycznia	2021	r. 

	 
• Od	poniedziałku	18	stycznia	2021	roku	-	Tydzień	3: 

o Wszyscy	uczniowie	z	klas	7-1	0		oraz	uczniowie	klas	11	wracają	do	
szkoły	w	poniedziałek	18		styczniu	2021.	 

	 
• Testowanie	na		COVID	19	będzie	dostępne	dla	wszystkich	uczniów												
i	pracowników	i	rozpocznie	się	w	poniedziałek	11	stycznia	2021.	Więcej	
informacji	na	ten	temat		w	przyszłym	tygodniu. 

Mam	nadzieję,	że	jesteście	Państwo	zadowoleni	z	przerwy	świątecznej.	

Jak	 zapewne	 Państwo	 wiecie	 z	 relacji	 medialnych	 planowany	 rozłożony	 w	
czasie	 początek	 semestru	 ponownie	 się	 zmienił	 z	 powodu	 wzrostu	 liczby	
przypadków	COVID	19	w	całym	kraju	w	okresie	świątecznym.	Mamy	nadzieję,	
że		stopniowy	powrót	do	szkoły	po	przerwie	świątecznej	przerwie	potencjalny	
łańcuch	transmisji	i	zapewni	szkołom	jak	największe	bezpieczeństwo. 

	Aby	 uniknąć	 nieporozumień	 dla	 naszych	 uczniów,	 rodziców	 i	 pracowników	
Saint	 George,	 zaktualizowalismy	 nagłówki,	 które	 przedstawiają	 plan	 powrotu	
uczniów	 do	 szkoły	 .	 Jedyną	 zmianą	 z	 której	 nie	 zdawaliśmy	 	 sobie	 sprawy		
wcześniej	jest	to,	że	uczniowie	z	klas	11		wrócą	do	szkoły		aż	tydzień	później		tj.	



w	 poniedziałek	 11	 stycznia	 a	 	 wszyscy	 pozostali	 	 uczniowie	 dwa	 tygodnie	
później	 	 tj.	 w	 poniedziałek	 18	 stycznia.	 Chciałem	 	 przypomnieć,	 że	 nasze	
oczekiwania	 dotyczące	 zasłoniania	 twarzy	 i	 dystansu	 społecznego	 pozostają	
niezmienione,	 dlatego	 prosimy	 o	 upewnienie	 się,	 że	 Państwa	 syn	 /	 córka	 po	
powrocie	do	szkoły	ma	dwa	nakrycia	twarzy.		

Jeśli	 wracam	 do	 szkoły	 Saint	 George	 (	 tylko	 vulnerable	 children	 oraz	 dzieci	
key	workers)	w	poniedziałek	4		stycznia	2021	gdzie	mam	iść	na	lekcje? 

	Uczniowie,	którzy		wracają	do	szkoły	w	poniedziałek	4	stycznia	2021r	powinni	
byc	 ubrani	 w	 	 mundurk	 szkolny	 	 i	 postępować	 zgodnie	 z	 harmonogramem	
nauczania,	planem	lekcji.	Uczniowie,	którzy	przyjadą	do	szkoły	przed	godz.	8.20	
muszą	udać	się	do	main	hall	a	jeśli	po	godz.	8.20	to	do	następujących	klas: 

Year	7	-	room	1	-	Miss	Provenzano 

Year	8	-	room	3	-	Miss	Self 

Year	9	-	room	10	-	Miss	Foord 

Year	10	-	room	11	-	Mr	Copplestone 

Year	11	-	G11	(nowy	science	block)	-	najwyższe	piętro)	Mr	Shelley 

Proszę	 pamiętać,	 że	 uczniowie	 klas	 11	 wracają	 w	 poniedziałek	 11	 	 stycznia															
a	wszyscy	pozostali	uczniowie	wracają	w	poniedziałek	18	 	 stycznia.	Uczniowie		
powinien	udać	się	do	swoich	klas	(tutor	room)	jak	zwykle	od	8:20	rano. 

	 

	 

	Lateral	 Flow	 Testing	 Programm	 -	 testowanie	 pod	 kątem	 COVID	 19	 -	
rozpocznie		się	wkrótce…	 

Jak	 zapewne	 Państo	 wiedzą,	 częściowym	 powodem	 rozłożenia	 w	 czasie	
powrotu	 uczniów	 do	 szkoły	 w	 przyszłym	 tygodniu	 jest	 	 przygotowanie	
programu	 testowania	pod	kątem	Covid	19	dla	uczniów	 i	 personelu	 szkoły.	W	
przyszłym	 tygodniu	 poinformuję	 wszystkich	 rodziców	 i	 uczniów	 	 o	 teście	 na	
Covid	19,		bedę	prosić	o	zgodę	na	jego	przeprowadzenie,	podam	w	szczegółach		
dane	dotyczące	 testowania	oraz	 kiedy	będą	uczniowie	będą	 testowani.	 Testy	
rozpoczną	się	od	poniedziałku	11	stycznia.	Naszym	zamiarem	jest,	aby		poddać	
testom	wszystkich	 uczniów,	 którzy	 zgadzają	 się	 na	 test	 -	 od	 poniedziałek	 11	
stycznia	 2021	 i	 ponownie	 od	 poniedziałku	 18	 	 stycznia	 2021	 roku.	 Po	 tym	



okresie	będziemy	tylko	testować	uczniów	,	którzy	mieli	bliski	kontakt	z	kimś	kto	
uzyskał	pozytywny	wynik	testu	na	COVID	19.	Personel	będzie	nadal	testowany	
co	tydzień.		

W	przyszłym	 tygodniu	poinformuję	Państwa	o	planowanych	 terminach,	 kiedy	
poszczególne	grupy	wiekowe	będą	musiały	pzyjechać	do	szkoły	na	testy.	W	tym	
miejscu	 chciałbym	podziękować	naszej	 pielęgniarce,	 pani	 Terri	 Chappell,	 pani	
Sarah	 Drummond	 i	 zespołowi	 wolontariuszy,	 którzy	 już	 zgłosili	 się	 do	
prowadzenia		programu	testowania.		 

Edukacja	zdalna	 

Wszyscy	 uczniowie,	 którzy	 powinni	 uczęszczać	 na	 lekcje	 na	 żywo	 za	
pośrednictwem	MS	 Teams	 zgodnie	 z	 normalnym	 planem	 lekcji.	 Lekcje	 będą	
dostarczane	 na	 żywo	 za	 pośrednictwem	 konta	 na	 MS	 Teams.	 Jeśli	
będąijakiekolwiek	 problemy	 z	 połączeniem	 	 lub	 uczestnictwem	w	 lekcjach	 to	
proszę	skontaktować	sie	ze	swoim	Progress	Leader.	Assemblies	 ,	ale	nie	tutor	
time	 będą	 odbywać	 się	 w	MS	 Teams	 jak	 zwykle.	 Dane	 kontaktowe	 progress	
leaders	znajdują	się	poniżej: 

• Rok	7	gprovenzano@stgcc.co.uk	 
• Rok	8	cself@stgcc.co.uk	 
• Rok	9	afoord@stgcc.co.uk	 
• Rok	10	ocopplestone@stgcc.co.uk	 
• Rok	11	cshelley@stgcc.co.uk		 

Transport	-	czy	transport	szkolny	będzie	działał	w	tygodniu	1	i	2 

Cały	 transport	 szkolny	 będzie	 pracował	 normalnie	 od	 poniedziałku	 4	 stycznia			
2021.	

	

Ogłoszenie	 wyników	 egzaminów	 próbnych	 –Year	 	 11	 roku	 i	 zajęcia	
dodatkowe	P6: 

Ze	 względu	 na	 opóźniony	 początek	 semestru,	 wyniki	 z	 egzaminów	 próbnych		
klas	11	 zostaną	 	ogłoszone	 	w	piątek	15	 stycznia	2021	 	podczas	 tutor	 time	 i	
pierwszej	 lekcji.	Mr	 	 Shelley	poda	więcej	 informacji	 podczas	asembly	on	 line.	
Zajęcia	 dodatkowe	 od	 godz.15	 do	 godz.	 16	 od	 poniedziałku	 do	 piątku				
rozpoczną	się	 	począwszy	od	poniedziałku	18	stycznia	2021	r	 .	Pan	Shelley	w	
ciągu	najbliższych	dwóch	tygodni	prześle	informacje		do	wszystkich	rodziców	i	
uczniów	odnośnie																			zindywidualizowanych	zajęć	dodatkowych. 



Year	11	–	wywiadówka-		czwartek	4	lutego	2021 

Proszę	pamiętać,	że	data	wywiadówki	dla	YEAR	11	została	zmieniona	z	
czwartku	14	stycznia	2021	na	czwartek	4	lutego	2021	z	powodu	opóźnionego	
rozpoczęcia	semestru	.Mr	Shelley	ponownie	skontaktuje	się	w	najbliższej	
przyszłości,	aby	u	umawić	Państwa	na		spotkanie	on-nline.		

	

What	is	a	critical	worker	and	what	is	the	definition	of	a	vulnerable	pupil?	

Kto		to	jest	pracownik	krytyczny,	key	worker	i	jaka	jest	definicja	vulnerable	
pupil?	

	Pracownicy	krytyczni	to	ci,	którzy	pracują	w	poniższych	sekcjach.	

Opieka	zdrowotna	i	społeczna	

Obejmuje	to	między	innymi	lekarzy,	pielęgniarki,	położne,	ratowników	
medycznych,	pracowników	socjalnych,	pracowników	opieki	i	innych	
pracowników	służby	zdrowia	i	opieki	społecznej	pierwszej	linii,	w	tym	
wolontariuszy;	producentów	i	dystrybutorów	leków	oraz	medycznych	i	
środków	ochrony	indywidualnej.		

Edukacja	i	opieka	nad	dziećmi	

Obejmuje	to	opiekę	nad	dziećmi,	personel	pomocniczy	i	dydaktyczny,	
pracowników	socjalnych,	specjalistów	w	dziedzinie	edukacji,	którzy	muszą	
pozostać	aktywni	zawodowo	z	wiązku	z	koronowirusem.	

Kluczowe	usługi	publiczne	

Dotyczy	to	również	tych,	którzy	są	niezbędni	do	funkcjonowania	wymiaru	
sprawiedliwości,	organizacji	charytatywnych	i	pracowników	świadczących	
kluczowe	usługi	pierwszej	linii,	osób	odpowiedzialnych	za	prowadznie	
zakładów	pogrzebowych	,	dziennikarzy	i	nadawców	świadczących	usługi		
publiczne.	

	Władze	lokalne	i	krajowe	

Obejmuje	to	tylko	te	zawody	administracyjne	niezbędne	do	skutecznego		
świadczenia	podstawowych	usług	publicznych,	takich	jak	wypłata	świadczeń,	w	
tym	w	agencjach	rządowych.	

Żywność	i	inne	niezbędne	towary	



Dotyczy	to	również	osób	zajmujących	się	produkcją,	przetwarzaniem,	
dystrybucją,	sprzedażą	i	dostawą	żywności,	jak	również	tych	niezbędnych	do	
dostarczania	innych	kluczowych	towarów	(na	przykład	leków	higienicznych	i	
weterynaryjnych)	

	Bezpieczeństwo	publiczne	i	bezpieczeństwo	narodowe	

Obejmuje	to	policję,	ludność	cywilną	Ministerstwa	Obrony,	wykonawcę	i	
personel	sił	zbrojnych	(te	krytyczne	dla	dostarczenia	kluczowych	produktów	
obronnych	i	bezpieczeństwa	narodowego	oraz	niezbędne	do	reagowania	na	
wybuch	koronawirusu	(COVID-19),	pracowników	straży	pożarnej	i	służb	
ratowniczych	(w	tym	personelu	pomocniczego),	pracowników	Krajowej	Agencji	
Kryminalnej,	osób	utrzymujących	bezpieczeństwo	granic,	personel	więzienny	i	
kuratorski	oraz	inne	role	w	zakresie	bezpieczeństwa	narodowego.	

	Transportu	

Dotyczy	to		tych,	którzy	będą	utrzymywać	transport	lotniczy,	wodny,	drogowy	i	
kolejowy	w	transporcie	pasażerskim	i	towarowym	podczas		koronawirusa	
(COVID-19),	w	tym	tych,	którzy	pracują	nad	systemami	transportowymi,	przez	
które	przechodzą	łańcuchy	dostaw.	

	Usługi	użyteczności	publicznej,	komunikacyjne	i	finansowe	

Obejmuje	to	pracowników	potrzebnych	do	świadczenia	podstawowych	usług	
finansowych	(w	tym	między	innymi	pracowników	w	bankach,	towarzystwach	
budowlanych	i	infrastrukturze	rynku	finansowego,	sektorach	ropy	naftowej,	
gazu,	energii	elektrycznej	i	wody	(w	tym	kanalizacji),	sektora	technologii	
informatycznych	i	infrastruktury	danych	oraz	dostaw	przemysłu	pierwotnego	
do	kontynuowania	w	okresie		(COVID-19),	kluczowego	personelu	pracującego	
w	cywilnych	sektorach	jądrowych,	chemicznych,	telekomunikacyjnych	(w	tym	
między	innymi	operacji	sieciowych).	,	inżynieria	terenowa,	personel	call	center,	
infrastruktura	informatyczna	i	danych,	999	i	111	usług	krytycznych)	

	

	Definicja	Vulnerable	child:	

•	Dzieci	znajdujące	się	w	trudnej	sytuacji	lub	pod	opieką	państwa	

•	mają		indywidualny	plan	edukacyjny	(EHC)	

•	zostały	uznane	za	narażone	na	zagrożenia	w	inny	sposób	przez	placówki	
edukacyjne	lub	władze	lokalne	(w	tym	usługi	opieki	społecznej	dla	dzieci),	które	



w	związku	z	tym	mogłyby	korzystać	z	dalszej	obecności	w	pełnym	wymiarze	
godzin	

•	dzieci	i	młodzież		otrzymujące	wsparcia	od	opieki	społecznej		

•	dzieci	adoptowane	

•	osoby	mieszkające	w	tymczasowych	mieszkaniach,	dzieci,	które	są	młodymi	
opiekunami	

•	innych	w	gestii	usługodawcy	i	władz	lokalnych	

	

	Jeśli	mają	Państwo	jakiekolwiek	pytania	,	proszę	o	kontakt.	

Życzę	wszelkiej	pomyślności	w	Nowym	Roku.	

Proszę	na	siebie	uważać.	

	Pozdrawiam	serdecznie	

	

	

	

James	Habberley	
Headteacher	
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