Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID – 19, nie możemy wrócić do szkoły 7 listopada,
tak jak było to zaplanowane. W zamian, tego dnia wznowimy nauczanie zdalne.
Sytuacja nie jest zależna od nas. Wynajmujemy pomieszczenia od szkoły Loreto High School i musimy
dostosować się do ich wymagań.
Nikt nie wie jak długo to jeszcze może potrwać, dlatego aby kontynuować działalność szkoły, podjęliśmy
decyzję o nauce online. Rozumiemy, że jest to bardzo niekomfortowe dla Państwa i wymaga od Was
dużego zaangażowania. Mimo wszytko zachęcamy do takiej formy, aby utrzymać jak najlepszy poziom
edukacji Waszych dzieci.
Wspólnie z Radą Powierników ustaliliśmy co następuje w kwestii charakteru nauki zdalnej:
•

Dzieci z klas przedszkolnych do 3 klasy szkoły podstawowej będą otrzymywać materiały do
nauki drogą e-mailową na adres pierwszego opiekuna/rodzica. W ten sposób otrzymacie
Państwo możliwość lepszej komunikacji z nauczycielem prowadzącym. Nauczyciele ww. klas wg
własnej inicjatywy mogą również Państwu zaproponować sesje online na żywo (w których
udział może brać dziecko tylko pod opieką rodzica/opiekuna). Ze względu na przepisy
safeguarding podczas tych sesji nauczyciel i dzieci z rodzicami muszą mieć włączone kamery tak
żeby obie strony mogły się nawzajem widzieć a nauczyciel miał kontrolę nad zachowaniem
dzieci. Rozumiemy, że może to być dla części z Państwa utrudnieniem, ale takie są przepisy i
osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z sesji (wg decyzji nauczyciela
prowadzącego). Dodatkowo nauczyciel może wysyłać Państwu linki do innych materiałów online
lub filmów na YouTube. Wszystkie informacje otrzymają państwo za pośrednictwem tej strony
internetowej i w korespondencji od nauczyciela.

•

Uczniowie z klas od 4 szkoły podstawowej do II Liceum indywidualnie otrzymają konto w
systemie Microsoft 365, które da im dostęp do szeregu narzędzi wykorzystywanych podczas
nauki online, czyli pakiet Office 365 online (Word, Excel, PowerPoint), aplikacja Microsoft Teams
na komputer, telefon, tablet itp. Jak również inne dodatkowe narzędzia, które nauczyciel
prowadzący uzna za stosowne. Zajęcia będą się odbywały na żywo w aplikacji Microsoft Teams
po wcześniejszym podpisaniu zgody (consent form). Warunkiem dopuszczenia będzie
zaakceptowanie ww. zgody i dostosowanie się m.in. do: uczestniczenia w lekcjach w stroju, w
którym uczeń zazwyczaj uczęszcza do Polskiej Szkoły; posiadaniu włączonej kamery
(safeguarding) i stosowaniu się do poleceń nauczyciela. Nie dozwolone będzie branie udziału w
lekcjach przez rodziców (za pomocą tego samego konta rodzice będą mogli umawiać się na
indywidualne spotkania z nauczycielem). Rozumiemy, że dla części z państwa powyższe
zalecenia mogą sprawiać trudność, dlatego uprzejmie prosimy o dokładne przemyślenie ww.
sprawy, dokładne przeczytanie zgody wraz z dzieckiem i wysłanie jej najszybciej jak to możliwe.
Początkowe informacje otrzymacie Państwo drogą e-mailową na adres pierwszego
rodzica/opiekuna. Cała późniejsza komunikacja od nauczyciela/szkoły będzie odbywać się
głównie za pomocą szkolnego emaila, do którego dostęp dostanie każdy uczeń. WAŻNE! E-mail
ten będzie wspólny dla rodzica i dziecka tak, żeby rodzice mieli kontrolę nad zachowaniem
dziecka jak również w celu usprawnienia komunikacji z nauczycielem. Ze względu na powyższe
prosimy nie wykorzystywać go do celów prywatnych lub do przesyłania wiadomości, które nie
będą przeznaczone do wiedzy uczniów.

Od września, w powyższym trybie, pobierają naukę 3 klasy egzaminacyjne (4 gimnazjum, I licem i II
liceum) pod okiem naszych doświadczonych nauczycielek (pań Agnieszki Herby, Justyny Bielec i Moniki
Kopańskiej-Pruszko). To właśnie z doświadczenia tych klas wynikły powyższe ustalenia.
Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci kontynuowały naukę w takiej formie, proszeni są o uiszczenie opłaty
£25 za każde dziecko na rzecz czesnego na obecny rok szkolny do 15.11.2020r. Dzieci rodziców lub
opiekunów, którzy dokonają wpłaty do 03.11.2020 będą miały zwiększoną szansę na rozpoczęcie nauki
zdalnej od 07.11.2020 (pod warunkiem zgody na powyższe ustalenia). Wszyscy pozostali otrzymają
dostęp w miarę napływania zgłoszeń. Każda rodzina niezależnie od powyższej opłaty dostanie możliwość
opłacenia czesnego za cały rok z góry z dodatkową zniżką, wliczając wszystkie zatwierdzone wcześniej
zwroty z powodu przerwania nauki w ubiegłym roku szkolnym. Nowe rodziny dostaną również
możliwość opłacenia czesnego w dwóch ratach. Bazowe stawki czesnego pozostają bez zmian (do
wglądu na naszej stronie internetowej w zakładce opłaty. PROSIMY o niekontaktowanie się w tej sprawie
z administracją szkoły gdyż☐ wszystkie informacje o płatnościach zostaną przekazane drogą e-mailową i
za pomocą wiadomości SMS. Oczywiście w przypadku problemów jak dotychczas mają państwo do
dyspozycji email szkolny, telefon, profil na Facebooku i archiwum naszej strony.
Powyższa operacja jest dla szkoły niezmiernie ważna, gdyż tylko w ten sposób możemy zaplanować
zamówienie podręczników co jest szczególnie utrudnione z powodu zaistniałej sytuacji. Chcemy, żeby
dzieci podczas zajęć korzystały z podręczników i ćwiczeń, aby zniwelować Państwa koszty związane z
drukowaniem dodatkowych materiałów. W późniejszym terminie poinformujemy w jaki sposób
prowadzona będzie dystrybucja podręczników.
W związku z powyższym (co stanowi również podstawę do przyznania uzgodnionych zniżek/zwrotów), 8
listopada 2020r. w godz. 9.30 – 13.30 na parkingu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester
organizujemy zbiórkę wszystkich podręczników (zbiórka nie obejmuje ćwiczeń) i książek wypożyczonych
ze szkolnej biblioteki w poprzednim roku szkolnym. W tym tygodniu opublikujemy na naszej stronie i
profilu Facebooka tabelę, która pomoże skompletować wszystkie książki.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł osobiście dostarczyć książek, to może je wysłać na adres poniżej, czytelnie
zaznaczając dane ucznia:
Danuta Antonik, 46 Windsor Drive, Timperley, Altrincham,
Cheshire, WA14 5AN
Pracując razem możemy pokonać trudności, jakie są wynikiem pandemii. Mam nadzieję, że uda nam się
wrócić do szkoły jak najszybciej. Do tego czasu lekcje będą prowadzone w trybie online, a o wszystkich
zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować.
Z poważaniem
Kierownik szkoły Danuta Antonik
oraz Rada Powierników

