
Szanowni Rodzice,

Drugiego lipca Ministerstwo Edukacji wydało wskazówki dla szkół dotyczące powrotu wszystkich uczniów od września 
2020 r. Po konsultacjach i przedstawieniu naszego planu placówce, od której wynajmujemy pomieszczenia, uzyskaliśmy 
zgodę i możliwość ponownego otwarcia naszej szkoły. Miał na to wpływ m.in. fakt, że ryzyko poważnego zachorowania 
na koronawirusa u dzieci jest bardzo niskie.

ZMIANY DOKONANE W SZKOLE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zachowanie dystansu fizycznego pomiędzy dziećmi jest praktycznie niemożliwe. 
Dlatego, podobnie jak szkoły brytyjskie, wprowadzamy zasadę podziału klas na “bańki”. Każda z klas będzie stanowi-
ła osobną grupę i dzięki odpowiedniemu rozkładowi pomieszczeń szkolnych i przerw międzylekcyjnych klasy nie będę 
miały ze sobą styczności. Z tego też tytułu zrezygnowaliśmy, do odwołania, z organizacji zajęć pozalekcyjnych, podczas 
których spotykały się dzieci z różnych klas.

Podstawowe zasady, które wprawdzamy to:

1. minimalizowanie kontaktu z osobami, które mogą wykazywać objawy koronawirusa lub przebywały z kimś 
u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie

2. dezynfekcja często dotykanych powierzchni zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych
3. dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem zajęć oraz częstsze mycie rąk przez dzieci i opiekunów podczas ich 

trwania
4. postępowanie według zasady: “catch it, bin it, kill it”
5. minimalizowanie kontaktu z rodzicami poprzez wprowadzenie ruchu jednostronnego podczas dostarcza-

nia i odbioru dziecka ze szkoły
6. wszelkie sprawy formalne można załatwiać za pomocą internetu lub połączeń telefonicznych, bez możli-

wości bezpośredniego kontaktu.

CO ZROBIĆ JEŚLI DZIECKO WYKAZUJE OBJAWY ZAKAŻENIA?

Pod żadnym pozorem dziecko nie powinno zostać przywiezione do szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub 
innych objawów należy skontaktować się telefonicznie z właściwym oddziałem GP. 

CO STANIE SIĘ JEŚLI DZIECKO ZACZNIE WYKAZYWAĆ OBJAWY ZAKAŻENIA W SZKOLE?

Zostanie zabrane do oddzielnego pomieszczenia i szkoła telefonicznie poprosi o odebranie dziecka. Uprzejmie prosimy o 
odebranie dziecka natychmiast po otrzymaniu powiadomienia po to, aby chronić zdrowie wszystkich członków szkolnej 
społeczności. Pracownicy będą musieli użyć środków ochrony podczas kontaktu z chorym dzieckiem. 
Jeżeli dziecko wykazuje objawy covidu-19 (nawet gdy podejrzewają Państwo, że może to być katar sienny lub astma), 
szkoła będzie musiała wysłać je do domu ze względu na wymagania związane z kontrolą infekcji – w takim przypadku 
nieodpowiednie byłoby wystawianie pracowników i pozostałych dzieci na kontakt z kimś, kto ciągle kicha lub kaszle.

CO ZROBIĆ JEŻELI W SZKOLE WYKRYTY ZOSTANIE PRZYPADEK KORONAWIRUSA?

Osoba z objawami musi pozostać na kwarantannie przez 7 dni. Wszystkie osoby, z którymi mieszka muszą pozostać w 
domu przez 14 dni. Cała grupa, w której jest osoba zarażona musi poddać się kwarantannie przez 14 dni.
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JAK WYGLĄDAĆ BĘDZIE DOWÓZ I ODBIÓR DZIECI?

Bardzo prosimy by możliwie jak najmniejsza grupa osób dostarczała i odbierała dziecko ze szkoły. Jeśli w rodzinie są 
inne dzieci prosimy o ich pozostawienie pod opieką kogoś dorosłego. Im mniej osób wokół szkoły tym łatwiej zachować 
bezpieczeństwo.

Przyprowadzenie dzieci rozpocznie się o godz. 9:40 i potrwa do godz. 10:00, natomiast odbiór rozpocznie się o godz. 
13:20 i zakończy o 13:40. Prosimy o punktualne przybycie. Jeden z pracowników szkoły będzie czekał przed bramą i po 
kolei będzie wpuszczał rodziców na teren placu szkolnego. Rodzic wraz z dzieckiem udaje się wprost do wyznaczonej 
klasy (prosimy o zwrócenie uwagi na znaki informacyjne) i po pozostawieniu dziecka podąża wzdłuż strzałek poza teren 
szkoły. Prosimy nie przystawać na terenie szkoły. Odbiór dzieci odbędzie się w ten sam sposób. Podczas tych czynności 
na terenie placu szkolnego będzie obowiązywał ruch jednostronny.

Ze względów bezpieczeństwa osoby, które się spóźnią proszone są o kontakt telefoniczny (07736331746) i pozostanie 
poza obrębem szkoły. Wówczas jeden z pracowników szkoły odbierze dziecko lub doprowadzi dziecko.

JAK ZAPOBIEGAĆ PRZENOSZENIU ZARAZKÓW Z DOMU DO SZKOŁY I ODWROTNIE?

Przede wszystkim prosimy by uczniowie ograniczyli ilość rzeczy przyniesionych do szkoły tylko do tego, co niezbędne:
• plecak wraz z przyborami szkolnymi
• pudełko śniadaniowe
• butelka na wodę
Wszystkie te rzeczy muszą być podpisane. Prosimy o uwrażliwienie dzieci na to, że wymienianie przedmiotów z innymi 
dziećmi może być ryzykowne i niebezpieczne. Wszelkie niepodpisane przedmioty pozostawione w klasie zostaną po 
zakończeniu zajęć szkolnych, ze względów bezpieczeństwa, wyrzucone do kosza.

Prosimy o dopilnowanie, żeby dzieci przed wyjściem do szkoły umyły ręce mydłem i wodą oraz od razu po powrocie ze 
szkoły. Sugerujemy natychmiastową zmianę ubrania po powrocie do domu oraz wypranie ubrania noszonego w szkole.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SZKOŁĄ?

Każdy z rodziców ma  obowiązek:
• przekazania szkole aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres email) oraz informowa-

nia o wszelkich zmianach w tym zakresie
• zainstalowania aplikacji Class Dojo i dołączenie do klasy dziecka
• systematycznego sprawdzania wiadomości email

Tym samym każdy z rodziców może skontaktować się ze szkołą telefonicznie (07736331746), mailowo (sekretariat@
akademiapolska.uk) lub za pośrednictwem aplikacji Class Dojo.

DODATKOWE INFORMACJE

Przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia nauki w Akademii jest dostarczenie wypełnionego formularza rejestracyj-
nego. Dzieci, których rodzice nie dostarczą formularza nie będą mogły rozpocząć zajęć i będą zobowiązane opuścić 
teren szkoły. Formularze są do pobrania na stronie www.akademiapolska.uk/dokumenty.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem RISK ASSESSMENT na stronie www.akademiapolska.uk/covid oraz 
wypełnienie i potwierdzenie formularza znajdującego się na powyższej stronie. Wypełnienie i wysłanie formularza jest 
warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły!

Bardzo prosimy o podanie wszelkich informacji dotyczących zdrowia dziecka. Utajnienie informacji będzie skutkowało 
usunięciem dziecka z listy uczniów.

Przypominamy również, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI, by rodzic przebywał w klasie wraz z innymi dziećmi. Złamanie tego 
zakazu może skutkować odpowiedzialnością karną w przypadku narażenia dzieci na zakażenie.

Dziękujemy serdecznie za współpracę i okazane nam zaufanie.

Z poważaniem,
Zarząd Akademii Polskiej

w Gloucester


