5 stycznia 2021
Szanowni Rodzice / Opiekunowie,
Aktualne informacje i zmiany obowiązujące od wtorku 5 stycznia 2021 : Narodowy Lockdown
• Od wtorku 5 stycznia 2021 do piątku 12 lutego 2021

Szkoła jest otwarta tylko dla (vulnerable students) uczniów w trudnej sytuacji ze wszystkich grup
wiekowych oraz dzieci pracowników krytycznych (key workers)
Wszyscy pozostali uczniowie z Year 7, 8 , 9 , 10 i 11 uczą się zdalnie, logując się na
MS Teams od wtorku 5 stycznia 2021 r .
•

Testowanie – pracowni szkoły przeprowadzają testy samodzielnie co tydzień( lateral
flow test). Program masowego testowania uczniów zostanie opózniony aż do powrotu
uczniów do szkoły. Podczas lockdownu każdy uczneń, który miał bliski kontakt z osobą
zakażoną będzie miał wwykonany test pod warunkiem, że Państwo wyrazicie zgodę. Jest to
jednak uzależnione od dalszych wytycznych rządu.
•

Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim. Nie spodziewałem, że będę pisać do Państwa tak szybko.
Wczoraj Premier ogłosił kolejny narodowy lockdown w związku z szybko rosnąc liczbą zakażeń
nową odmianą COVID-19 , oraz możliwością przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Dlatego
musimy odpowiedzieć i upewnić się, że robimy wszystko, co najlepsze dla każdego ucznia w Saint
George, zgodnie z wytycznymi ,tak aby z zapewnienić wszystkim bezpieczeństwo podczas edukacji.
Zaktualizowane nagłówki omawiają wprowadzone zmiany. Proszę zapoznać się z poniższymi
informacjami dotyczącymi określonych obszarów:
Rejestracja dzieci pracowników kluczowych (key workers) i
(vulnerable students)

uczniowiów w trudnej sytuacji

Naszym celem jest zminimalizowanie liczby personelu w szkole, aby uniknąć mieszania się i
potencjalnego ryzyka zakażenia . W związku z tym vulnerable students i dzieci pracowników
kluczowych ( key workers) będą nadzorowane w szkole i będą uczęszczały na lekcje zdalnie,
pozostając w swoich grupach wiekowych w jednej z naszych pięciu sal komputerowych. Jeśli
uczniowie mają własne słuchawki, proszę, żeby przynieśli je do szkoły, , aby mogli skutecznie
słuchać i śledzić lekcje zdalne. Aby pomóc nam zaplanować ilu pracowników w szkole będzie
potrzebnych,proszę wypełnić formularz rejestracyjny poniżej klikając link lub napisać do Pani
Jeanine Bonavia aby potwierdzić, że dziecko bedzie
uczęszczac na lekcje w szkole.
headpa@stgcc.co.uk najpózniej do godziny 9 rano w czwartek 7 stycznia 2021 .
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8mJRtDz8kini2H46dDMEVTp4Kq856dFtQ8gs_x24nRUOEVBRzJNRzlFUVBMTzdJT0dQTzhUM0kxUy4u
Transport szkolny:
Obecny lockdown dla szkół obowiązuje do lutego do ferii szkolnych, z zastrzeżeniem możliwości
dalszych zmian ogłoszonych przez rząd. Dla uczniów, którzy bedą uczęszczać do szkoły , szkolne
minibusu będą działały normalnie. Autobusy szkolne zostaną zawieszone od następnego

poniedziałku 11 stycznia 2021 do piątku 12 lutego 2021. Rodzice nie będą ponosili kosztów za
przejazd autobusem od do 11 -stycznia do 12 lutego 2021 r.
Nauczanie zdalne:
Wszyscy uczniowie powinni uczęszczać na lekcje na żywo za pośrednictwem MS Teams zgodnie ze
swoim zwykłym planem lekcji. Lekcje będą prowadzone na żywo za pośrednictwem MS Teams. Jeśli
są jakieś problemy z połączeniem proszę napisać do swojego progress leader. Zebrania , assemblies,
będą odbywać się w MS Teams jak zwykle. Dane kontaktowe progress liderów znajdują się poniżej:
•
•
•
•
•

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

Safeguarding - tylko dla uczniów
staysafe@stgcc.co.uk
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony 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 emailowe.
Rozmowy telefoniczne z nauczycielem:
Jest to niezbędne dla dobrego samopoczucia wszystkich uczniów oraz aby ułatwić ich powrót do
szkoły. Nauczyciele, wychowawcy będą kontaktowac się telefonicznie ze wszystkimi uczniami ze
swoich klas w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 18 stycznia 2021 i od poniedziałku 8
lutego 2021.
Egzaminy w okresie letnim, Year 11 i 10 :
Obecnie jest bardzo mało informacji na temat egzaminów końcowych dla uczniów Year 11 i 10.
Premier jedynie powiedział, że „ zostaną przygotowane alternatywne ustalenia dotyczące
egzaminów” . Nie powiedział, że nie będzie żadnych egzaminów końcowych , więc proszę o
ostrożność i cierpliwość. Może się zdarzyć,że uczniowie nadal będą zdawać egzaminy z niektórych
przedmiotów. Całkowicie rozumiemy, że spowoduje to ogromną niepewność, stres i niepokój u
wszystkich zarówno uczniów, jak i u personelu szkoły, ale musimy poczekać i zobaczyć, jakie będą
alternatywne rozwiązania . Pięć tygodni minie szybko i wrócimy po fariach do szkoły. Dlatego
upewnij się, że uczęszczasz na lekcje on-line , wszystko to będzie się liczyło i ważne jest, abyście
wszyscy pozostali zaangażowani i starali się jak najlepiej . Gdy otrzymamy jasne wytyczne,
oczywiście przekażemy to wszystkim uczniom i rodzicom , ale teraz nie jest czas, aby się poddawać,
ale wykazać się wytrwałością i pracować dalej w swoim najlepszym interesie.
Zajęcia dodatkowe dla Year 11 i wyniki z egzaminów próbnych:
Obecnie naszym zamiarem jest, aby zajęcia dodatkowe dla Year 11 rozpoczęły się ponownie po
półroczu w lutym, ale będzie to zależało od tego, jakie wytyczne dotyczące egzaminów zostaną
wydane przez rząd . Kiedy będziemy wiedzieć więcej , przeslemy dodatkowe poinformacje.
Egzaminy BTEC: Year 10 i Year 11

Obecnie egzaminy BTEC dla uczniów klas 10 i 11 lat, które mają odbyć się w lutym, są nadal aktualne.
Dlatego obecnie mamy zgodę,aby uczniowie przystapili do tych egzaminów. Jeśli nastapi jakaś
zmiana to będziemy oczywiście informować , lecz w tej chwili są one nadal aktualne więc proszę
pamiętać, aby uczęszczać na wszystkie lekcje online, aby się jak najlepiej przygotować do
egzaminów.
Program testowania – Lateral flow testing pod kątem COVID - 19
Cały personel, który wyrazi zgodę na badanie, będzie testował się w domu co tydzień, korzystając z
lateral flow test. Jeśli będzie taka możliwość, przetestujemy uczniów, którzy obecnie przebywają w
naszej szkole po otrzymaniu zgody od rodziców. Rónież w pzrypadku bliskiego kontaktu z osobą
zakażoną uczniowie mogą zostać przetestowni , pod warunkiem, że wyrażą zgodę na badanie.
Masowe testy uczniów mają odbywać się po powrocie do szkoły, po zakończeniy lockdownu.
Chciałabym podziękować pani Terri Chappell, wolontariuszom, pani Drummond i innum
pracownikom, którzy pracowali przez całe święta Bożego Narodzenia, aby przygotować program
szczepień, które początkowo ustalone były na pierwszy tydzień stycznia.
Year 10 i Year 11 Wywiadówka dla rodziców
Proszę pamiętać, że data wywiadówki dla rodziców Year 11 została zmieniona z czwartku 14
stycznia 2021 na czwartek 4 lutego i będzie odbywać się zdalnie. Wywiadówki dla rodziców Year 10
będzie w czwartek, 28st ycznia 2021 roku i również odbędzie się zdalnie za pomocą platformy
internetowej o nazwie chmura . Pan Liston, Pan Copplestone i Pan Shelley w odpowiednim czasie
napiszą do rodziców i uczniów z tych klas klas, podając szczegółowe informacje .

Year 9 Curriculum Information Evening - czwartek 11 lutego 2021
Rozpocznie się o godz 19.00, zdalnie za pośrednictwe MS Teams i będzie prowadzony przez pana
Douglasa. W odpowiednim czasie podamy więcej informacji.

Posiłki szkolne, free school meals , od wtorku 5 stycznia 2021 do piątku 12 lutego 2021
Każdy uczeń uprawniony do FSM ( darmowych posiłków) powinien był otrzymać voucher tym
tygodniu. Od przyszłego tygodnia tj. od poniedziałku 11stycznia 2021r firma dostarczająca żywności,
City Catering Southampton, bedzie dostarczyć podczas Lockdown paczki żywnościowe do
wszystkich uczniów, którym przysługują darmowe posiłki( FSM) jeśli nie są oni w szkole. Paczka
żywnościowa będzie dostrczana co dwa tygodnie. Paczka będzie dostarczona do domu, aby można
przygotować i zjeść obiad w domu( dopóki dzieci nie wrócą na zajęcia do szkoły). Jeśli chcą
Państwo złożyć zamówienie, aby paczka była dostarczana do domu do należy złożyć zamówienie.
Proszę skontaktować się droga mailową z Mrs Allison Martin , awilson@stgcc.co.uk, lub
zadzwonić do szkoły na 02380 322603 i zostawić wiadomość najpózniej do godziny 11.00 w środę
6 stycznia 2021. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze szkołą odnośnie dostarczenia paczki
żywnościowej muszą Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie przez szkołę swojego imienia i
nazwiska, adresu, numeru kontaktowego i adresu e-mail naszemu dostawcy (Harvest), aby dostawa
do domu mogła zostać zrealizowana.Jeśli nie otrzymamy zgody na piśmie, w e-mailu lub nie udzielą
Państwo zgody na przekazanie danych podczas rozmowy z recepcjonistką zamówienie nie zostanie
zrealizowane.

Dostęp do laptopa / WiFi :
Rząd ma ograniczoną liczbę laptopów dla uczniów, którzy nie mają dostępu do laptopa w domu.
Mamy również kilka darmowych kart SIM z 30 GB danych na 90 dni dla uczniów, którzy potrzebują
dostępu do internetu, aby uzyskać zdalny dostęp do swoich lekcji. Priorytetem będą uczniowie z
uboższych rodzin . Jeśli potrzebujesz laptopa lub karty SIM, aby uzyskać dostęp do zdalnychl ekcji
proszę skontaktować się z Mr A Bedford na abedford@stgcc.co.uk od następnego poniedziałku 11
stycznia 2021 r.

What is a critical worker and what is the definition of a vulnerable pupil?
Kto to jest pracownik kluczowy, key worker, i jaka jest definicja vulnerable pupil?
Pracownicy krytyczni to ci, którzy pracują w poniższych sektorach:
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 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 tych osób, które są niezbędne 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, personel sił zbrojnych (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 osób, które 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 to proszę o kontakt.
Proszę na siebie uważać.
Pozdrawiam serdecznie

James Habberley

