
 
 

18th March 2020         

 

 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Tracey Vallois informujemy, iż od poniedziałku 

wszystkie szkoły będą zamknięte. 

Chcemy również Państwa zapewnić, iż wszyscy nauczyciele pracują niezwykle ciężko, aby 

zminimalizować potencjalne zakłócenia w nauce Waszych dzieci. 

Pod koniec dzisiejszego dnia każdy uczeń otrzyma pakiet następujących rzeczy: 

• Zeszyt ćwiczeń 

• ołówek 

• Linijkę 

• książki do czytania 

• Arkusz informacyjny z propozycjami ćwiczeń (klasa 1+) 

• Dane logowania dziecka do ActiveLearn (kl 1-6) 

• Dane logowania dziecka do Prodigy (tylko KS2) 

 

W piątek (20 marca) po szkole wychowawcy klas prześlą rodzicom e-mail z rozkładem zajęć oraz 

planowanymi zadaniami do wykonania w domu . 

W przypadku nieobecności dziecka pakiet edukacyjny będzie można odebrać ze szkolnej hali 

sportowej w poniedziałek 23 marca tylko w godzinach szkolnych (8:30 - 15:00). 

Pakiet może być odebrany tylko  przez odpowiedzialną osobę dorosłą, DZIECI NIE MOGĄ 

PRZEBYWAĆ  W POMIESZCZENIACH SZKOLNYCH. Wejście przez szkolny plac zabaw,  drzwi do sali 

gimnastycznej będą otwarte. 

Prosimy , aby w tym czasie dzieci wykonywaly zadane cwiczenia jak rowniez przestrzegaly ogolnych 

zasad profilaktyki zdrowotnej czyli nie chodzily na przyjecia urodzinowe, spotkania z rowiesnikami, 

do restauracji , ograniczyc spotkania towarzyskie I zachowac dystans spoleczny. 

Prosimy regularnie sprawdzac wiadomości email, na ktore beda wysylane biezace informacje z 

Wydzialu Edukacji.  Nauczyciele będą co tydzień kontaktować się z rodzicami droga emailowa. 

Rodzice mogą komunikować się z wychowawca rowniez za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

jeśli mają wątpliwości dotyczące zajęć edukacyjnych dziecka.  

Nauczyciele nie sa w stanie udzielic informacji dotyczacych  okresu trwania zamknięcia  szkoly. 

Jeśli macie jakiekolwiek obawy związane z bezpieczenstwem niektorych dzieci, prosimy o kontakt z 

MASH pod numerem tel: 519000 lub za pośrednictwem strony internetowej 

https://safeguarding.je/contact-us/ 

Jeszcze raz dziękuję za wsparcie w tym trudnym dla wszystkich okresie. 

Z poważaniem 

Lyn Linton 

Dyrektor 
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