
 

  

 

 

 

 

 

20th March 2020 
 
Drodzy Rodzice 
 
Jak już zapewne wiecie szkoła First Tower zostaje zamknięta aż do odwołania. 
Z moim dzisiejszym listem otrzymacie również email oraz wszelkie  dokumenty oraz rzeczy 
potrzebne  do wykonywania zadań w domu. Proszę, abyście się z nimi zapoznali ponieważ podają 
one co należy z dziećmi robić w domu. Do wykonania niektórych zadań potrzebny bedzie dostęp 
do internetu, dla rodzin które nie mają dostępu do internetu nauczyciele przygotowali inne 
zadania oczywiście tam gdzie było to tylko możliwe. 
Każde dziecko przyniosło do domu pakiet edukacyjny , w którym powinien być ołówek, linijka, 
zeszyt ćwiczeń, gumka oraz ksiązki do czytania. Jeśli nie macie takiego pakietu, możecie go 
odebrać ze sali gimnastycznej w poniedziałek 23go marca w godzinach 8.30-15.00 
Wejście do szkoły będzie otwarte od placu zabaw, prosimy nie wchodzić od strony głównej 
recepcji. Jeśli nie odbierzecie pakietu w poniedziałek sami musicie zapewnić dziecku materiału 
do nauki. Jeśli nie otrzymaliście emaila z zadaniami do wykonania w następnym tygodniu 
prosimy o odebranie skopiowanej wersji ze Sali gimnastycznej w poniedziałek 23go marca oraz 
przesłanie emaila zwrotnego nauczycielowi (adresy emailowe są podane na stronie internetowej 
szkoły). 
Nauczyciele przesłali Wam również kopię szkolnego rozkładu zajęć. Zdajemy sobie sprawę, że 
dokładne jego przestrzeganie nie jest zawsze możliwe, ale ponieważ nie wiemy jak długo szkoły 
pozostaną zamknięte zalecamy przestrzeganie planu zajęć aby dzieci miały rutynę I były 
zaangażowane. Zalecamy, abyście w miarę mozliwości przestrzegali szkolnego rozkładu zajęć oraz 
przerwy śniadaniowej I przerwy na lunch. Wysiłek fizyczny (ruch) pozwoli utrzymać motywację 
dzieci. Jeśli będziecie zabierać dzieci na świeże powietrze pamiętajcie o zachowanie dystansu 
społecznego. 
 
 

 Unikajcie całowania, podawania sobie rąk oraz przytulania innych osób niż te z Waszego 

najbliższego otoczenia domowego 

  Unikajcie bliskiego kontaktu dzieci z dziadkami oraz innymi osobami z grupy podwyższonego ryzyka 

 Zostańcie w domu jesli to możliwe 

 Zachowajcie dystans 1 metra od innych osób 

 Unikajcie duzych skupisk ludzi, zgromadzeń publicznych itp w których jesteście narażeni na bliski 

kontakt z innymi osobami 

 Unikajcie korzystania ze środków komunikacji miejskiej w godzinach szczytu  

 Pracujcie z domu jeśli  to tylko możliwe 

 Nie odwiedzajcie znajomych jeśli nie jest to konieczne 

 Pamiętajcie o higienie, częstym myciu rąk oraz powierzchni, blatów, unikajcie dotykania okolic 

oczu, nosa, ust jeśli nie macie czystych rąk 

 

FIRST TOWER SCHOOL 

La Route de St. Aubin 

St. Helier 

Jersey, C.I. JE2 3SD 

Tel: (01534) 721066 

Email: admin@firsttower.sch.je 

Website: www.firsttower.sch.je 

 

mailto:admin@firsttower.sch.je


…/2 
 

Nauka / prace domowe 
 
W piątek 27go marca nauczyciele prześlą Wam emaila z zadaniami do wykonania na kolejny 
tydzien tj 30.03.20. Jesli nie macie dostępu do skrzynki emailowej wersję skopiowaną możecie 
pobrać z sali gimnastycznej w poniedziałek 30go marca w godzinach 8.30-15.00 
Wejście od strony placu zabaw, prosimy nie wchodzić do szkoły od strony głównej recepcji. 
W przypadku gdy szkoły wciąż pozostaną zamknięte po przerwie Wielkanocnej nauczyciele będą 
kontynuować wysyłanie prac domowych za pomocą wiadomości emailowej. 
 
Kontakt ze szkołą 
 
Uprzejmie prosimy nie dzwonić do sekretariatu szkoły. Nauczyciele bedą się z Wami 
komunikować drogą emailową I tam gdzie będzie to tylko możliwe również telefonicznie raz w 
tygodniu. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące nauki Waszego dziecka prosimy, 
abyście kontaktowali się bezpośrednio z wychowawcą a NIE dzwonili do sekretariatu (recepcji 
szkolnej) Nauczyciele mogą tylko rozmawiać z Wami na temat nauki zadanej dziecku, nie udzielą 
Wam informacji związanej z okresem trwania zamknięcia szkoły I nie bedą w stanie Wam udzielic 
porady jeśli dziecko będzie chore. Miss Mulhern będzie w stałym kontakcie z rodzinami, które 
wspiera telefonicznie lub drogą emailową. 
 
Choroba 
 
Jeśli Wasze dziecko albo ktoś z Waszej rodziny rozchoruje się I będzie miał symptomy wirusa 
Covid19 postepujcie zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na stronie Government of Jersey. 
Sprawdzajcie stronę regularnie, ponieważ jest ona na bieżąco aktualizowana. 
https://www.gov.je/health/coronavirus/Pages/index.aspx 
 
Rady dla rodziców I opiekunów 
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami 
https://www.gov.je/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusAdviceForParentsAndCarers.aspx#anc
hor-1 
 
Safeguarding 
Prosimy o ostrożność jeśłi chodzi o bezpieczeństwo dzieci online. 
 
Zdaję sobie sprawę, iż zamkniecie szkół będzie dla wielu rodzin prawdziwym wyzwaniem,  
Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, zwłaszcza rodziny, których sytuacja zarobkowa może 
być niezmiernie trudna w tym cięzkim dla wszystkich okresie. 
Mam nadzieję, że będziemy w stanie znależć również pozytywne cechy I odkryć na nowo wspólne 
wartości takie jak pomaganie sobie nawzajem, współczucie I życzliwość. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Lyn Linton 
Dyrektor   
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