
18 maja 2020      

Szanowni Rodzice / Opiekunowie , 

Mam nadzieję że Wy i Wasze rodziny macie się dobrze. Jak zauważyliście zmiany w edukacji 

następują bardzo szybko. W ostatnim tygodniu zostało wydane ogłoszenie wraz z wytycznymi 

odnośnie ponownego otwarcia szkół. Oznacza to, że  Saint George Catholic College będzie otwaty  

dla uczniów klas 10 od wtorku 9 czerwca przy zachowaniu ścisłych wytycznych dotyczących 

bezpiecznego  dystansu  społecznego. Poza tym, szkoła będzie nadal oferować naukę dla dzieci Key 

Workers oraz uczniów ze szczególnymi wymogami edukacyjnymi. Przepraszam, że duża część mojego 

listu jest skierowana do klas 10, ale wydawało nam się że po prostu, jako rodzic, możecie Państwo 

chcieć wiedzieć co się dzieje w szkole. 

Klasa 10 lekcje w szkole  - od wtorku 9 czerwca 2020 

Zdajemy sobie sprawę, że rodzice i uczniowie będą zaniepokojeni powrotem do szkoły w świetle 

kryzysu COVID 19. Wytyczne wydane przez rząd dla rodziców i opiekunów można znaleźć poniżej, 

klikając dwa linki (jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji). Na końcu tego listu zamieściliśmy 

informacje co zrobił Saint George College, aby rozwiązać ten problem i aby Państwa uspokoić. Chociaż 

wytyczne sugerują, że szkoły mogą być otwarte od poniedziałku 1  czerwca, chcemy się upewnić, że 

wszystko jest na swoim miejscu, zgodne z zaleceniami odnośnie zachowania dystansu społecznego i  

częściowym zniesieniem obostrzeń 12.05.2020, które nie będa ponownie rozpatrywane aż do 28 maja. 

Jest tak wiele informacji, ale również wielu informacji niestety brakuje. Ważne jest abyśmy byli dobrze 

przygotowani i aby Państwo mieli czas zapoznać się i zrozumieć nasze działania. Bezpieczeństwo 

naszych uczniów i personelu jest najważniejsze.  

Dlatego naszym priorytetem jest nadal nauczanie on-line za pośrednictwem MS Teams  dla 

wszystkich naszych uczniów z klas 7-10. Nauka w szkole pod okiem  nauczycieli specjalistów z: 

matematyki, języka angielskiego, religii i przedmiotów ścisłych będzie uzupełnieniem nauki w domu. 

Etap 1 od wtorku 9 czerwca ma na celu bezpieczną reintegrację ze szkołą z zachowaniem środków 

dystansu społecznego. Tylko połowa uczniów klas 10 będzie obecna w szkole we wtorek 9  czerwca. 

Uczniowie zostaną  podzieleni na 6 grup po 12 uczniów. Druga połowa uczniów klas 10 będzie obecna 

w  szkole w środę 10 czerwca 2020 r. Etap 2: od poniedziałku 15 czerwca, połowa uczniów klas 10 

będzie przez dwa dni w każdym tygodniu miała lekcje w szkole z wyżej wymienionych przedmiotów.  

W tym tygodniu wyśle informację w jakiej grupie (A lub B) znajdzie się Państwa syn/córka. Oczekujemy 

,że uczniowie będą uczęszczać do szkoły w mundurkach szkolnych. Jedzenie jest normalnie 

dostępne, ale uczniowie mogą przynieść suchy prowiant na lunch. 

Etap 1: tydzień rozpoczynający się w poniedziałek 8 czerwca 

Wtorek 9 czerwca 2020 – Grupa B  od godziny 10.00-12.00 

Część pierwsza - sesja  mającą na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w środowisku 

szkolnym, omówienie zasad bezpieczeństa - w tym ustalenie zasad dystansu społecznego oraz 

odpowiedzi na wszelkie pytania.  Część druga -  lekcja matematyki lub science. 

Środa 10 czerwca 2020 -  Grupa A od godziny 10.00-12.00  

Część pierwsza - sesja  mającą na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w środowisku 

szkolnym, omówienie zasad bezpieczeństa - w tym ustalenie zasad dystansu społecznego oraz 

odpowiedzi na wszelkie pytania.  Część druga -  lekcja religii lub języka języka angielskiego. 

 



 

Etap 2:  tydzień rozpoczynający się w poniedziałek 15 czerwca 

Grupa A - poniedziałek 15 czerwca i środa 17 czerwca w godzinach 10.00-14:30 

Grupa  B - wtorek 16 czerwca i czwartek 18 czerwca 10.00 - 14:30 

Od etapu 2 uczniowie klas 10 będą uczęszczać do szkoły dwa dni w tygodniu. Przez resztę tygodnia 

oczekuje się, że uczniowie będą pracować on line na MS Teams zgodnie z normalnym rozkładem zajęć. 

W ciągu dwóch dni uczniowie wezmą udział w lekcji matematyki, języka angielskiego, przedmiotów 

ścisłych i przyrodniczych lub BTEC Health & Social Care w celu uzupełnienia nauki w domu. Jeśli etap 

2 będzie  działał dobrze, naukę w takiej formie będziemy  kontynuować do końca semestru letniego. 

 

Szkoła została gruntownie posprzątana i  będzie nadal gruntownie czyszczona  codziennie, a uczniowie 

powinni myć ręce kilka razy w ciągu dnia. Wybraliśmy klasy, które są wystarczająco duże, aby spełnić 

wymagania dystansu społecznego i wszystkiete klasy mają osobne wejścia na zewnątrz.                                

W tym tygodniu napiszę do wszystkich uczniów klas 10 , potwierdzając, w której grupie bedą , a zatem 

w które dni mogą przyjść do szkoły. 

Jeżeli chodzi o przedmioty dodatkowe (options)  obawiam się, że nie można  zapewnić ich nauczania 

bez łamania zasad dystansu społecznego. Opcje uczniów są tak spersonalizowane, że nie możemy 

dopasować klas dlatego ich nauka będzie kontynuowana na MS Teams.  

Transport szkolny – klasy 10 

Ze względu na wytyczne dotyczące dystansu społecznego nie możemy bezpiecznie zaoferować 

naszego autobusu szkolnego. Dlatego proszę, aby uczniowie klas 10  przyjeżdżali do szkoły 

samochodem, rowerem, pieszo lub skorzystali z transportu publicznego w ostateczności. Nasze 

szkolne minibusy nadal dowożą uczniów do szkoły, jednak wszystkie miejsca są zajęte, ponieważ 

priorytetem zostali objęci uczniowie Key Workers, a spełnienie  wymagań dotyczących dystansu 

społecznego również powoduje znaczne ograniczenie miejsc. 

Przybycie, opuszczanie terenu szkoły, mundurki  

Po przyjściu do szkoły uczniowie będą zobowiązani do przestrzegania 2-metrowych wytycznych 

dotyczących dystansu społecznego, które zostaną oznaczone i nadzorowane przez personel. Droga do 

szkoły zostanie zamknięta i pozwolimy, aby jeden samochód na raz wysadzał syna / córkę. Przybywanie 

do szkoły  będzie nadzorowane od 9:30- 10:05 i od 14:20. Po zakończonych lekcji uczniowie nie będą 

opuszczać szkoły wszyscy na raz lecz w krótkich odstępach czasu, aby zapewnić bezpieczeństwo. 

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa mundurek szkolny był prany codziennie. Uczniowie nie 

muszą nosić szkolnego krawata. Dla przypomnienia uczniowie mogą nosić mundurek letni. 

Niepokój zwiazany z powrotem do szkoły: 

Rozumiemy, że uczniowie mogą obawiać się powrotu do szkoły, dlatego też poświęcimy czas, aby 

przekonać ich, że  zrobiliśmy dużo, aby chronić ich zdrowie, poinformujemy o wszystkich zmianach 

oczekiwaniami,  i omówimy wszelkie obawy. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy uczniowie i 

pracownicy mogli równie stracić bliskich w tym tragicznym czasie. Naszym priorytetem jest 

zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i szczęśliwego pobytu w Saint George. Nasza 

pielęgniarka, zajmująca się zdrowiem psychicznym, będzie w oba dni w pierwszym tygodniu w szkole, 

a także nasz Inclusion Team, aby zaoferować dodatkowe wsparcie studentom. 



Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-

parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers  

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-

parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june  

Klasy 7-9 

Teraz wydaje się, że niestety nasi uczniowie z klas  7-9 lat nie powrócą do szkoły przed wrześniem. To 

takie smutne, ponieważ tęsknimy za wami wszystkimi i wiem, że  nasza kadra nauczycielska  chce po 

prostu wrócić do nauczania. Niestety musimy kontynuować pracę za pośrednictwem MS Teams i nadal 

będziemy dostępni online. W  przyszłych tygodniach mogą być lekcje, które będą kolidować z lekcjami 

klas 10. Postaramy sie zrobić wszystko, aby zminimalizować zakłócenia. Zauważyliśmy jak ciężko 

pracujecie i naprawdę to doceniamy i jesteśmy pod wrażeniem pracy, którą wykonujecie. 

Klasy 8 i 9 – przedmioty dodatkowe (options) 

Napisałem dzisiaj do wszystkich uczniów w klasach 8 i 9, potwierdzając, przedmioty dodatkowe, opcje 

które Państwa syn/córka zaczną od września. Dlatego też, po zakończeniu tego semestru, uczniowie 

nie muszą uczestniczyć w lekcjach online na MS Teams lub odrabiać lekcji - dotyczy to przedmiotów z 

których zrezygnowali i nie będą kontynuować w klasie 9.  

Rozmowy telefoniczne z wychowawca i nagrody 

Wychowawca będzie dzwonił co dwa tygodnie, aby zaoferować wsparcie tam, gdzie może być 

potrzebne. Kolejna tura rozmów telefonicznych rozpoczynie się w poniedziałek 1 czerwca. Jeśli mają 

Państwa  jakieś pytania, proszę o kontakt z nami oraz proszę o dalsze przesyłanie prac uczniów. 

Nauczyciele będą nominowac zwycięzców z każdego przedmiotu. Nagrody oraz dyplomy zostaną 

wysłane pocztą. 

 Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie  
Kryzys związany z  koronawirusem ma duży wpływ na młodych ludzi. Brak rutyny i odwołanie 
egzaminów są czynnikami które wywołują stres, powodują niepokój, oraz mogą być przyczyną 
dodatkowych problemów zdrowotnych. Dla nastolatków może być to bardzo trudny okres. 
Jesteśmy tutaj aby Was wspierać w tych trudnych czasach. Otwierając poniższy link otrzymacie  
poradę eksperta i informacje, które ułatwią Wam przejście tych ciężkich czasów. Można tam 
również znalezć zadania, ćwiczenia, które pomogą w radzeniu sobie ze stresem, którego być 
może doświadczacie w okresie kwarantanny.  
 

https://www.stgcc.co.uk/page/?title=Student+Help+and+Advice&pid=233  

 Ochrona/ Bezpieczeństwo – Uczniowie ( Child Protection & Safeguarding) 
 
staysafe@stgcc.co.uk 
 
Powyższy adres e-mail jest dostępny tylko dla uczniów. Jeśli czujesz się zagrożony/a w kwestii 
swojego bezpieczeństwa, czujesz niepokoj lub twoje samopoczucie ma  wpływ na normalne, 
codziennie funkcjonowanie skontaktuj sie z nami. Skrzynka pocztowa będzie sprawdzana 
codziennie. Dla rodziców, adres e-mail będzie wysłany do wszystkich uczniów poprzez ich 
szkolne konto e-mailowe.  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.stgcc.co.uk/page/%3Ftitle%3DStudent%2BHelp%2Band%2BAdvice%26pid%3D233
https://poczta.o2.pl/d/


 

 

Year 11  Leavers Assembly -  przełożony na czwartek, 12  listopada  2020  na godzinę 19.00  

Apel pożegnalny dla klas 11 zaplanowany na piątek, 10 lipca zostaje odwołany. Bardzo nam przykro z 

tego powodu, ale przepisy dotyczące dużych spotkań i dystansu społecznego nie uległy zmianie.  

Uważamy, że jest sensowne połaczenie Year 11  Leavers Assembly z  Presentation Evening – aktualna 

data to  czwartek, 12  listopada o godzinie 7 wieczorem. Bluzy będą dostępne do odbioru w szkole w 

dniu wyników GCSE w sierpniu. Pan Liston będzie wysyłał mały prezent dla was wszystkich, którego  

nie będziemy wam w stanie dać osobiście w poniedziałek 1 czerwca.  

 Year 10 Risk Assessment: Synopsis (Ocena ryzyka klasy 10): 

Poprosimy szkoły średnie o zaoferowanie 
bezpośredniego nauczania w celu uzupełnienia 
zdalnej edukacji uczniów klas 10, którzy w przyszłym 
roku mają zdawać kluczowe egzaminy, rownolegle z 
nauczaniem w pełnym wymiarze uczniów z grup 
priorytetowych. 

✓ Zapewnienie zdalnego uczenia się 
będzie kontynuowane        
✓ Nauczanie w klasie (twarzą w 

twarz) uzupełnia a nie zastępuje 
zdalnego uczenia się        

  

Nie będzie to powrót do pełnego rozkładu zajęć ani 
powrotu uczniów do szkoły lub college'u w pełnym 
wymiarze godzin, a raczej wsparcie w celu 
uzupełnienia zdalnej edukacji uczniów. 

✓ Tylko angielski, matematyka,  
przedmioty ścisłe (science) i religia 
będą nauczane w szkole        

Rozmiary klas lub grup 
Wiemy, że w przeciwieństwie do starszych dzieci i 
dorosłych nie można oczekiwać, że dzieci w wieku 
wczesnym i podstawowym będą w odległości 2 
metrów od siebie i personelu. Biorąc to pod uwagę, 
podejmując decyzję o przywróceniu większej liczby 
dzieci do młodszych klas szkoły powinny zatem 
przejść przez hierarchię środków określonych 
poniżej: 

• unikanie kontaktu z kimkolwiek z objawami 
• częste mycie rąk i dobre praktyki higieny 
dróg oddechowych 

• regularna dezynfekcja pomieszczeń 

• minimalizowanie kontaktu  
Nadal ważne jest ograniczenie kontaktu między 
ludźmi do minimu. Możemy to osiągnąć i zmniejszyć 
ryzyko przenoszenia choroby,  poprzez 
pozostawanie, tam gdzie to możliwe,  w małej, 
spójnej grupie z dala od innych ludzi i grup. 
  

  
✓ Uczniowie będą w grupach po 12 

osób        
✓ Każdego dnia, gdy są w szkole, 

będą w tej samej grupie z tymi 
samymi innymi uczniami        

✓ Oznacza to, że możliwe jest 
oferowanie wsparcia twarzą w 
twarz dla wspólnych obszarów 
programu nauczania (angielski, 
matematyka, religia i przedmioty 
ścisłe)        

✓ Uczniowie pozostaną w tych 
grupach, bez mieszania, przez 
wszystkie lekcje i podczas przerwy 
na lunch        

✓ Każda grupa będzie codziennie 
korzystać z tej samej klasy, a 
uczniom przydzielone zostaną 
wstępnie oznaczone miejsca do 
siedzenia       

✓ Wybrano klasy, które są 
wystarczająco duże, aby 
społecznie się oddalić, i które 
mają własne wejścia, aby uniknąć 
korzystania z korytarza przez 
różne grupy        



Dzieci będą musiały pozostać w nowej klasie/grupie, 
o ile to możliwe, a my poprosimy placówki 
edukcyjne, aby wdrożyły szereg środków 
ochronnych, w  dokładna dezynfekcja,gruntowne 
sprzątanie oraz zmniejszenie „punktów zapalnych” 
(takich jak rodzice wysadzający dzieci na początku i 
na końcu dnia), i wykorzystanie przestrzeni na 
zewnątrz. 

✓ Uczniowie myją ręce po przybyciu 
do szkoły, przed i po obiedzie oraz 
po opuszczeniu szkoły        

✓ Uczniowie gromadzą się 
wyłącznie w swoich klasach, gdy 
tylko dotrą do szkoły      

✓ Sale lekcyjne i inne pomieszczenia 
wykorzystywane przez uczniów 
będą codziennie 
dezynfekowane        

Szkoły i uczelnie powinny również zapewnić, aby 
korzystanie z transportu publicznego do i ze szkoły / 
uczelni było zminimalizowane, szczególnie w 
godzinach szczytu. 

 ✓Czas rozpoczęcia lekcji pózniejszy a 
czas zakończenia lekcji 
wcześniejszy niż normlnie, aby 
uniknąć szczytu komunikacyjnego.  

✓ Rodzice zostaną poinformowani, 
aby w miarę możliwości unikali 
korzystania z transportu 
publicznego        

       

• dzieci, młodzież i personel, którzy zostali 
sklasyfikowani jako osoby o podwyższonym 
ryzyku zachorowania z powodu wcześniej 
istniejących schorzeń, powinni  podlegać 
ochronie. Nie oczekujemy, że osoby z tej 
kategorii będą uczęszczać do szkoły lub na 
uczelnię i powinny one nadal otrzymywać 
wsparcie w zakresie nauki lub pracy w domu w 
jak największym stopniu. Osoby o 
podwyższonym ryzyku zachorowania (ale nie te 
o wysokim ryzyku zachorowania) to osoby 
uważane za bardziej narażone na ciężką 
chorobę wywołaną przez koronawirusa. 
Niewiele  dzieci będzie należeć do tej kategorii, 
ale rodzice powinni postępować zgodnie z 
poradą medyczną, jeśli ich dziecko należy do tej 
kategorii. Pracownicy w tej kategorii powinni 
pracować, gdy to możliwe, z domu i zapoznać 
się ze szczegółami w naszych wytycznych 
dotyczących środków ochronnych 

• dziecko / młoda osoba lub członek 
personelu, który mieszka z osobą, która ma 
podwyższone ryzyko zachorowania (ale nie jest 
szczególnie narażona klinicznie), w tym z 
kobietami w ciąży, może uczęszczać do szkoły 

• jeśli dziecko / młoda osoba lub członek 
personelu mieszka w gospodarstwie domowym 
z osobą wyjątkowo wrażliwą klinicznie, ktora 
ma wysokie ryzyko zachorowania w związku z 
innymi schorzeniami powinna postepowac  
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony , 
zaleca się, aby uczęszczali oni do placówki 

✓ Rodzice znają wytyczne i zostali 
poproszeni kiedy nie posyłać 
dzieci do szkoły      

✓ Personel i uczniowie zostaną 
poinformowani, że jeśli wykażą 
jakiekolwiek objawy, nie powinni 
przychodzić do szkoły i powinni 
poddać sie kwarantannienie, oraz  
w miarę możliwości przystąpić do 
testu w celu ustalenia, czy są 
pozytywni, czy nie.        

  
  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-implementing-protective-measures-in-education-and-childcare-settings
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-implementing-protective-measures-in-education-and-childcare-settings
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


edukacyjnej  tylko wtedy, gdy możliwe jest 
przestrzeganie ścisłego dystansu społecznego i 
,w przypadku dzieci, jeśli są w stanie zrozumieć 
i postępować zgodnie z tymi instrukcjami. 
Może to nie być możliwe w przypadku bardzo 
małych dzieci i starszych dzieci bez zdolności do 
przestrzegania instrukcji dotyczących dystansu 
społecznego. Jeśli nie można przestrzegać 
ścisłego dystansu społecznego, nie oczekujemy, 
że osoby te będą uczęszczac do placówki 
edukacyjnej. Powinni otrzymać wsparcie w 
nauce lub pracy w domu: 
• pracownicy oraz dzieci i młodzież nie 
powinni uczestniczyć w zajęciach szkolnych, 
jeśli mają objawy  choroby lub ktoś  w 
gospodarstwie domowym wykazuje oznaki 
zachorowania 

• w miarę możliwości zostaną wprowadzone 
środki ochronne dla personelu i uczniów w celu 
zmniejszenia ryzyka przeniesienia choroby 

  

Bardzo proszę o zachowanie bezpieczeństwa, o postępowanie zgodnie z zaleceniami rządu 
oraz dbanie o siebie nawzajem. Będziemy z Państwem w regularnym kontakcie.  
 
Z poważaniem, 

J Habberley 

Dyrektor Szkoły 

 

  

  

  

  

 


