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Piątek 15 stycznia 2021 r 
  
Wszyscy członkowie rodziny SWS, 
 
Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i zapewniasz bezpieczeństwo sobie i swoim rodzinom, gdy będziemy 
przechodzić przez te trudne czasy. 
  
Zdalne uczenie się 
 
W tym tygodniu (w / b 11 stycznia) byliśmy świadkami pełnego wprowadzenia dla wszystkich klas 
rocznych 5 godzin dziennie wydarzeń edukacyjnych na żywo (LLE). Brawa dla wszystkich, którzy 
zaangażowali się w to tak pozytywnie i konstruktywnie. Frekwencja na sesjach była niezwykle wysoka, a 
opinie, które otrzymaliśmy, pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób najlepiej stale ulepszać nasze 
dostarczanie najwyższej jakości nauczania online, jakie możemy. Wszystkie potrzebne informacje można 
znaleźć na naszej nowej stronie internetowej i na wszystkich naszych platformach społecznościowych. 
Aby wesprzeć wszystkich studentów, którzy borykają się z dostępem, wysyłamy laptopy tak szybko, jak 
nasi technicy IT mogą je zbudować, a dzięki pani Casewell nawiązaliśmy dalsze kontakty z regionalnymi 
firmami, co oznacza, że pozyskaliśmy więcej jednostek, niż będziemy rozpowszechnianie w naszej 
społeczności szkolnej tak szybko, jak to możliwe. 
 
Badanie przepływu test na Covid 
 
Teraz, gdy jesteśmy już w pełni zarejestrowani, rozpoczęliśmy w tym tygodniu testy LFD wśród naszych 
pracowników na miejscu, a od poniedziałku 18 stycznia zaczynamy testować dzieci, które uzyskują dostęp 
do naszej oferty blokującej. Na szczęście jak dotąd wszystkie nasze testy wypadły negatywnie. W 
przyszłym tygodniu zaczniemy również współpracować z naszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w 
całym mieście, szkoląc ich i wspierając ich w przygotowaniach do testów w swoich warunkach. 
 
Być może słyszałeś dziś w prasie (15 stycznia) doniesienia, że testy przepływu bocznego są niewiarygodne 
i mogą nieumyślnie doprowadzić do zwiększonego rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Badanie przepływu bocznego jest dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, stosowanym w połączeniu z 
naszymi istniejącymi środkami zapobiegania infekcjom, w tym dystansem społecznym, noszeniem masek, 
częstym myciem rąk i minimalizacją czasu spędzanego poza domem w tym okresie blokady. 
Badanie przepływu bocznego nie zastępuje tych pomiarów, a negatywny wynik testu nie daje 100% 
pewności, że badany nie ma koronawirusa, chociaż w większości przypadków jest to dokładny wynik. 
Nawet jeśli uzyskałeś negatywny wynik, ważne jest, aby nadal przestrzegać wszystkich innych wytycznych 
dotyczących bezpieczeństwa i nie zakładać, że na pewno nie jesteś nosicielem wirusa. 
Dziękuję za nieustające wsparcie i czujność w przestrzeganiu wskazówek i pomocy w powstrzymaniu 
rozprzestrzeniania się wirusa. 
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Rok 11 i egzaminy letnie 
 
Po ogłoszeniu przez rząd, że tego lata egzaminy zostały odwołane, w tym tygodniu podano więcej 
szczegółów, które tak naprawdę nie pomogły w uzyskaniu jasności co do wymagań szkół i ich uczniów. 
Pozostaje to sytuacja, którą bardzo uważnie obserwujemy. Teraz robimy, że dopóki konsultacje OFQUAL 
nie zostaną zakończone, wszystko jest tylko hałasem i spekulacjami. Jak można się spodziewać, gdy tylko 
otrzymamy jasne, jednoznaczne wskazówki, poinformujemy wszystkich uczniów, czego mogą się 
spodziewać. Nasza najlepsza rada do tego czasu - uczęszczaj na wszystkie lekcje zdalne i pracuj dalej 
najlepiej jak potrafisz. Przedstaw wszystkie pytania i wątpliwości swoim nauczycielom - i staraj się nie 
martwić. To, jak robisz postępy latem i jak łączymy Cię z kolejnym krokiem w życiu, jest dla nas 
absolutnym priorytetem. 
 
Darmowe posiłki szkolne: paczki żywnościowe i system voucherów 
 
Od dziś paczki żywnościowe dla rodzin uprawnionych do FSM można odebrać ze szkoły. Naszym zdaniem, 
w świetle obaw wyrażonych po wyświetleniu w mediach zdjęć mniej niż odpowiednich paczek, w każdym 
pudełku znajdują się składniki na 10 zdrowych posiłków. 
Od poniedziałku 18 stycznia powraca krajowy program voucherów. Zarejestrowaliśmy się, jak można się 
spodziewać, i powinniśmy być w kontakcie ze wszystkimi uprawnionymi rodzinami przez cały następny 
tydzień. Ponieważ vouchery są dostarczane przez dostawców, z którymi współpracowaliśmy wcześniej, 
oczekujemy szybkiego i przejrzystego procesu. Aktualizacje będą publikowane przez cały tydzień. 
 
Ankiety dla uczniów i rodziców / opiekunów 
 
Abyśmy mogli uchwycić doświadczenie związane z blokadą, zdalną nauką i wszelkim wsparciem, jakiego 
możemy Ci udzielić, w najbliższych dniach wyślemy krótką ankietę. Naprawdę pomogłoby nam to w 
zrozumieniu i ukształtowaniu kierunku naszej pracy, gdybyśmy otrzymali Twoje odpowiedzi. Uczniowie 
klas 10 i 11 powinni spodziewać się wypełnienia ankiety w przyszłym tygodniu. 
 
Komunikacja 
 
Prosimy o dalsze sprawdzanie wszystkich naszych platform pod kątem regularnych aktualizacji i informacji 
podczas blokady. Publikujemy na Facebooku i Twitterze, a także dodaliśmy platformę informacyjną do 
naszej strony internetowej. Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do treści 
programu nauczania, nauczania i uczenia się, aktualizacji i wsparcia na tych platformach. Będę nadal 
publikował krótkie wiadomości wideo pod koniec każdego tygodnia, aby informować Cię, jak minął 
tydzień i czego oczekuje się w nadchodzącym tygodniu. 
 
Bądź bezpieczny dla wszystkich 
 
 
Jason Fraser 
Principal 
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