26 lutego 2021
Szanowni Rodzice / Opiekunowie,
Mam nadzieję, że Państwo i Wasze rodziny macie się dobrze. Mamy nadzieję, że wszyscy mieliście
okazję nabrać sił i zastanowić się nad tym jaki trudny był początek 2021 r. Jest nadzieja na powrót
naszych dzieci do szkoły i szansa na udane lato. W czwartek Premier ogłosił plan wychodzenia z
lockdownu, plan luzowania obostrzeń oraz ogłosił szczegółowy proces ustalania ocen końcowych dla
Year 11 ( ogłoszenie wydane przez OFQUAL/DFE). Poniżej znajdą Państwo szczegóły , kiedy Państwa
syn / córka wrócą do szkoły, informacje dotyczące przeprowadzanych przez nas testów COVID 19 oraz
harmonogram pracy szkoły.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze mną lub personelem szkoły.
Życzę wszystkim udanego tygodnia;
1: Kiedy mój syn / córka wraca do Saint George ?
Będzie to tydzień rozpoczynający się w poniedziałek 8 marca, powrót będzie stopniowy i będzie
odbywać sie w nastepujący sposób:
Poniedziałek, 8 marca – Year 11 oraz uczniowie którzy aktualnie uczęszczają do szkoły. Uczniowie
Year 11 będą poddani testowi na obecność COVID 19 pod warunkiem wypełnienia formularza zgody.
Wtorek, 9 marca – wraca Year 10 i będzie w szkole razem z uczniami, którzy wrócili wcześniej.
Uczniowie Year 10 będą poddani testowi na obecność COVID 19 pod warunkiem wypełnienia
formularza zgody.
Środa, 10 marca – wraca Year 9 i będzie w szkole razem z uczniami, którzy wrócili wcześniej.
Uczniowie Year 9 będą poddani testowi na obecność COVID 19 pod warunkiem wypełnienia
formularza zgody.
Czwartek, 11 th marca - Rok 8 powrót i będzie w szkole razem z uczniami, którzy wrócili wcześniej.
Uczniowie Year 8 będą poddani testowi na obecność COVID 19 pod warunkiem wypełnienia
formularza zgody.
Piątek ,12 marca – wraca Year 7 i będzie w szkole razem z uczniami, którzy wrócili wcześniej.
Uczniowie Year 7 będą poddani testowi na obecność COVID 19 pod warunkiem wypełnienia
formularza zgody.
Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy uczniowie Year 7-10, którzy nie wracają w poniedziałek 8 marca
powinni nadal uczestniczyć w lekcjach zdalnych, MS Teams . Nauczyciele nadal będą prowadzić
lekcje on- line do momentu aż wszyscy uczniowie wrócą do szkoły w piątek 12 marca 2021.
Wszyscy uczniowie powinni powrócić w pełnym, zimowym mundurku szkolnym i zakrywać twarz
chyba, że są zwolnieni ze względów medycznych. Zgodnie z wytycznymi rządowymi, nadal
oczekujemy, że wszyscy uczniowie będą nosić zakryte twarze na lekcjach, a także w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, chyba że są zwolnieni ze względów medycznych. Uczniowie będą uczyć się
zgodnie z planami zajęć. Proszę zapoznać się z załączonym przypomnieniem struktury dnia szkolnego
w okresie objętym ograniczeniami COVID, z oddzielnymi przerwami i porami obiadowymi dla
poszczególnych grup wiekowych.
Należy pamiętać, że oznacza to, że lekcje prowadzone zdalnie będą trwały 1 godzinę i będą zgodne ze
strukturą dnia szkolnego, który mieliśmy w semestrze jesiennym, aż do powrotu wszystkich uczniów
do szkoły.

2: Transport szkolny :
Wszystkie dedykowane szkolne usługi transportowe w tym 512 i 566 oraz szkolne minibusy będą
pracować normalnie od poniedziałku 8 marca 2021, aby wszyscy uczniowie, którzy korzystają z tych
usług mogli dostać się do i ze szkoły . Autobusy 306 i 307 przestaną jezdzić od piątku 5 marca a
uczniowie, którzy korzystali z tych usług muszą udać się do ich pierwotnego przystanku autobusowego.
3: Lateral Flow COVID 19 Testing - testy na wykrycie obecności COVID 19 :
Lateral Flow testy zostaną wdrożone, aby wspierać bezpieczny powrót wszystkich uczniów do Saint
George. Jeśli chcą Państwo, aby syn/ córka był przebadany na obecność COVID 19, prosimy
wszystkich rodziców o wypełnienie formularza zgody online dla ich syna/ córki, klikając poniższy
link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8mJRtDz8kini2H46dDMEVTp4Kq856dFtQ8gs_x24nRUNTY5UTNN UkNPNktDWTc0M1Q4QlRMTEM0SC4u

Jeśli macie Państwo dwoje lub więcej dzieci w szkole, należy wypełnić oddzielny formularz dla
każdego dziecka. Formularz musi być wypełniony do przyszłej środy 3 marca 2021 r . Jeśli wolą
Państwo wypełnić papierową kopię formularza zgody, proszę wysłać e-mail na adres
medical@stgcc.co.uk, a my go prześlemy. Prosimy o wypełnienie formularzy zgody przed powrotem
uczniów, ponieważ przyspieszy to proces rejestracji i skróci czas nieobecności uczniów na lekcjach.
Uczniowie będą mieli wykonane w sumie 3 testy , po jednym w każdym tygodniu począwszy od
tygodnia, zaczynającego się w poniedziałek 8 marca 2021, drugi poniedziałek 15 marca, a trzeci w
poniedziałek 22 marca 2021 każdym tygodniu badania będą odbywać się w następnych dniach;
1.
2.
3.
4.
5.

Poniedziałek – Year 11
Wtorek - Year 10
Środa - Year 9
Czwartek - Year 8
Piątek - Year 7

Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie testów, będą mieli wykonane 3 testy
w szkole, a następnie każdy uczeń otrzyma zestawy testów do domu, do testowania dwa razy w
tygodniu. W celu przeprowadzenia testów w szkole, uczniowie zostaną wezwani do naszego centrum
testowania w ciągu dnia, aby poddać się badaniu pod nadzorem naszego zespółu medycznego pod
kierownictwem pielęgniarki, pani Terri Chappell. Po wykonaniu testu uczniowie będą normalnie
uczęszczać na lekcje. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, natychmiast skontaktujemy się z rodzicami,
w przeciwnym razie zapewniamy, że jeśli nie skontaktowaliśmy się z Państwem w dniu, w którym syn/
córka przystąpił do testu, to dlatego, że wynik był negatywny. Na wynik testu czeka się około pół
godziny. Wszyscy uczniowie zostaną poproszeni aby uczestniczyć w zdalnym assembly (zebraniu)
na Ms Teams, ze swoim progress leader w piątek, 5 marca o godzinie 8:40 rano. Załączam również
informację o ochronie danych osobowych i FAQ, często zadawane pytania, jeśli mają Państwo
jakiekolwiek pytania dotyczące udostępniania danych, prosze o kontakt.
Personel będzie wykonywał testy w domu dwa razy w tygodniu. Jak dotąd, od grudnia 2020r. tylko
dwóch pracowników miało pozytywny wynik testu. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę o
kontakt.
4: Saliva testing - badanie śliny pod kątem COVID-19 :

Liczyliśmy, że Saliva Testing Program zamiast lateral flow test rozpocznie się tygodniu,
rozpoczynającym się w poniedziałek 1 marca 2021. Jednak nadal trwają prace, mające na celu
przygotowanie laboratorium do testowania tak dużej liczby próbek. Niestety, dotyczy to większości
szkół w Southampton. Szkoła zrobiła wszystko, co powinna.
Jeśli chcą Państwo zopoznać się z naszymi zasadami udostępniania danych osobowych, uzyskać
bieżące informacje lub dowiedzieć się jak wyglądają prace badawcze, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową COVID 19 i kliknąć na zakładkę Saliva Testing:
https://www.stgcc.co.uk/page/?title=Covid19+%2FSt+George&pid=253
Na razie ten program jest dla nas odłożony w czasie i kontynuujemy lateral flow test. Wrócimy do tego
tematu, gdy będziemy mieć więcej informacji.
5 : Year 11: Oceny końcowe wystawiane przez nauczyciela:
Wytyczne rządu potwierdziły, że końcowe oceny naszych uczniów z Year 11 będą wystawiane przez
nauczyciela zgodnie z tym jak uczeń radził sobie z danego przedmiotu. W maju 2021 zostaną
przeprowadzone formalne, wewnętrzne egzaminy. Pan Shelley wkrótce napisze do Państwa i
wytłumaczy jak to będzie wyglądać oraz poda harmonogram letnich egzaminów. Chcielibyśmy
zapewnić uczniów i rodziców wszystkich klas 11, że naszym zamiarem jest wspieranie uczniów w tych
trudnych miesiącach. Pragniemy, aby wszyscy uczniowie Year 11 byli w stanie pomyślnie iść do przodu
z wyborami, których dokonali, niezależnie od tego, czy chodzi o dalszą edukację lub zatrudnienie.
Chciałbym potwierdzić, że nauczyciele NIE poinformują uczniów ani rodziców o ocenach, które prześlą
do komisjach egzaminacyjnych. Uczniowie otrzymaja końcowe oceny w szkole w czwartek, 12
sierpnia między 9-11am. Pan Guyer, który jest odpowiedzialny za egzaminy, napisze do Państwa w
semestrze letnim, aby potwierdzić szczegóły. Jak zwykle będziemy świętować sukcesy wszystkich
uczniów, zarówno w domu, jak i w szkole, na zebraniach z nagrodami pod koniec tego semestru.

6: Ankiecie rodzicielska :
Bardzo dziękujemy za pozytywne odpowiedzi na naszą ankietę online dla rodziców. Otrzymaliśmy 327
odpowiedzi i przed połową semestru podzieliliśmy się nimi z personelem . Naprawdę to doceniamy .
W następnym biuletynie przedstawimy podsumowanie wyników.
7: Tutor Calls:
Ponieważ wszyscy uczniowie wracają do szkoły w tygodniu rozpoczynającym sie w poniedziałek 8
marca, nie będzie więcej rozmów telefonicznych z wychowawcą.
8: Mentoring Day - wtorek 30 marca 2021
Patrząc w przyszłość na mentoring day, pod koniec tego semestru, ze względu na fakt, że uczniowie
byli nauczani zdalnie, nie możemy wystawić current grades ani też attitude grades, tak jak zwykle.
Dlatego nauczyciele będą wystawiać oceny od 1 do 5 (1 to najniższa, a 5 to najwyższa) z następujących
dwóch obszarów:
1. Obecność na lekcjach online
2. Zaangażowanie na lekcjach online

Dotyczy to wszystkich przedmiotów we wszystkich klasach. Miejmy nadzieję, że nasze zwykłe
ocenianie wróci ponownie w okresie letnim. Zamierzamy prowadzić Mentoring Day online dla Year
7, 8, 10 i 11, natomiast spotkania z rodzicami Year 9 będą odbywać się w szkole, ze względu na
options appointments. Pan Bedford (zastępca dyrektora) napisze do Państwa, podając więcej
szczegółów.
9: Safeguarding- uczniowie
staysafe@stgcc.co.uk
Zachęcamy uczniów do korzystania z adresu staysafe@stgcc.co.uk w przypadku wrażliwych kwestii
związanych ze zdrowiem psychicznym i bezpieczeństwem. Powyższy adres e-mail jest przeznaczony
tylko dla uczniów. Jeśli czujesz się zagrożony/a w kwestii swojego bezpieczeństwa, czujesz niepokój
lub twoje samopoczucie ma wpływ na normalne, codziennie funkcjonowanie skontaktuj sie z nami.
Skrzynka emailowa będzię sprawdzana codziennie. Proszę pamiętać, że jeśli wyślesz wiadomość
między 8:20 a 15:20, nauczyciel może w tym czasie uczyć, ale odpowie w ciągu trzech dni roboczych.
W przypadku rodziców adres e-mail zostanie wysłany pocztą elektroniczną do wszystkich uczniów za
pośrednictwem ich szkolnych kont e-mail.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania to proszę o kontakt.
Proszę na siebie uważać.
Pozdrawiam serdecznie,
James Habberley
Dyrektor szkoły

