
 
 

 
 
21 maja 2020 r 
Drodzy Rodzice, 
 
Mam nadzieję, że wszyscy tam mają się dobrze i radzą sobie w tych obecnych niezwykłych czasach. chcę Ci 
przypomnieć 
że wszyscy tęsknimy za tobą i twoimi dziećmi i czuję się tak długo, odkąd widzieliśmy ciebie i twoje 
rodziny. 
Dziękujemy za wkład w pomoc dzieciom w nauce w domu i dzielenie się tym z nami. To ma 
co tydzień była wspaniałą aktualizacją, a personel z przyjemnością obserwował, jak dzieci kwitną w domu. Trzymaj to 
nadchodzi! Mam również nadzieję, że podobały Ci się nasze najnowsze posty na Facebooku i nauczyciele w toku 
praca na rzecz zaangażowania i motywacji dzieci, szczególnie poprzez nagrody motywacyjne. Zrobiliśmy to 
także w tym tygodniu i dzięki wszystkim zaangażowanym. To było wspaniałe przypomnienie wszystkich 
ciężka praca, którą nasi rodzice nadal wnoszą i pomagają, nawet gdy jest to bardzo trudne. Jesteś wszystkim 
wykonując świetną robotę, więc dobrze zrobione. 
Tutaj, w Gateway Academy, jesteśmy zajęci planowaniem bezpiecznego powrotu do szkoły dla niektórych grup w 
kolejce 
z wytycznymi rządowymi, które szczegółowo opisano poniżej. Jednak w międzyczasie i jeśli twoje dziecko 
grupa roku nie jest jednym z powodu powrotu, pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Pozostań w bliskim 
kontakcie 
w razie potrzeby z nauczycielami i kadrą wyższego szczebla, ponieważ wszyscy jesteśmy tutaj, aby pomóc. 
Ponowne otwarcie planów 
Dziękujemy za cierpliwość w stosunku do nas, ponieważ poświęciliśmy czas potrzebny na staranne zaplanowanie 
fazy 
powrót dzieci do szkoły. Bez wątpienia spotkałeś się z prasą lokalną i krajową 
relacje na ten temat i obawy zgłoszone przez różne grupy, ale także silne poczucie 
wsparcie dla dzieci powracających do szkół w sposób stopniowy i bezpieczny. 
Niedawno odbyła się bardzo szczegółowa dyskusja, a stanowisko zajęła nasza Akademia i FCAT 
jest to, że konkretne kohorty dzieci powinny rozpocząć powrót do szkoły w tygodniu począwszy 8 czerwca 
2020 . Ambicją rządu od 1 czerwca st okazała się zbyt szybko dla nas, aby wszyscy 
niezbędne ustalenia oraz konsultacje i uzupełnienie wszystkich wymaganych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oceny i pozyskanie sprzętu 
Co ważne, nie czujemy na tym etapie, że możemy bezpiecznie zarządzać zwrotem pokoju dziecięcego i 
dzieci w wieku recepcyjnym. Ustalenia dotyczące dystansu społecznego są niezwykle trudne i tego wymagamy 
więcej czasu na opracowanie skutecznego podejścia do tych grup w poszczególnych latach. 
Więc w tygodniu począwszy od 8 czerwca 2020 , nasza Akademia otworzy dla lat 1 do 6 tylko w następujący 
sposób: 
Wtorek 9 czerwca 2020 r. Na rok 6, a następnie na resztę tygodnia 
Środa 10 czerwca dla pierwszego roku (jak również dla szóstego roku) i do końca tygodnia 
Poniedziałek 8 czerwca zostanie przekazany na niezbędne planowanie i szkolenie personelu. 
Szkoła pozostanie otwarta jak zwykle dla dzieci kluczowych pracowników i wszystkich innych grup, które 
były w szkole do tej pory. Będziemy musieli to przedyskutować i zatwierdzić indywidualnie 

 
 



 
 

rodziny regularnie, aby mieć zawsze odpowiednie proporcje. 
Nauczyciele zgrupują dzieci w coś, co nazwiemy „Bąbelkami”, w możliwie największym stopniu 
grupy przyjaźni, gdy rodzice wskażą, czy będą wysyłać swoje dzieci do szkoły. 
Będą to określone grupy, które się nie zmienią i będą miały taki sam dołączony personel. To pomoże 
zabezpieczyć bezpieczne środowisko uczenia COVID. Ponownie, więcej szczegółów na temat wszystkich 
powyższych zostanie podanych w 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


