
                             

Szanowni Państwo i drodzy uczniowie! 

Wkrótce będziemy wspólnie świętować rozpoczęcie roku szkolnego w Loreto, jednak konieczne są pewne 

przygotowania, które trzeba podjąć. 

Bardzo ważne informacje są umieszczone na naszej stronie pod linkami: 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=98 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=4472 

Niezbędne jest, żeby Państwo zapoznali się z tymi informacjami przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Aby uchronić uczniów przed infekcją, każdy uczeń musi posiadać piórnik z własnymi przyborami szkolnymi, w 

którym znajdą się ołówki, długopisy, kredki (woskowe w przedszkolu), gumka, temperówka, klej, nożyczki, żel do 

rąk. 

W każdą sobotę będzie krótka przerwa, ale nie będziemy korzystać ze stołówki. W związku z tym, jeśli rodzice 

sobie tego życzą, mogą zapewnić dziecku butelkę wody/kartonik soku, owoc/ herbatnik. 

6 listopada, aby zapewnić zachowanie dystansu społecznego, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dwóch 

sesjach. Na pierwszą o godzinie 9:00 przychodzą uczniowie od przedszkola do klasy 4 wraz z rodzicami, a o 9:45 

uczniowie z klasy 5 do II liceum oraz nowi uczniowie i ich rodzice. Jak tylko otrzymamy potwierdzenie od Loreto, 

powiadomimy Państwa, gdzie spotkamy się na uroczystość.  

Po krótkim spotkaniu uczniowie pójdą do swoich sal lekcyjnych z nauczycielami. Nowi uczniowie będą natomiast 

odprowadzeni do swoich klas. a rodzicom zostanie pokazane, gdzie znajdują się wejścia i wyjścia dla 

poszczególnych klas. Lekcje zakończą się o godz. 12:00 z wyjątkiem przedszkola, które kończy zajęcia o godz. 

11:45. Rodzice proszeni są o punktualne odbieranie dzieci, aby umożliwić rozpoczęcie dokładnego sprzątania 

pomieszczeń szkolnych. Powodem, dla którego musimy kończyć zajęcia o tej godzinie, jest intensywny program 

czyszczenia, który musimy podjąć jako warunek naszego powrotu do Loreto. 

Aby uniknąć infekcji koronawirusa, rodzice proszeni są o zaopatrzenie się w maseczki oraz noszenie ich podczas 

przebywania na terenie szkoły.  

W dniu 6 listopada będzie również możliwość zwrócenia zaległych podręczników/lektur/książek z biblioteki, 

które należy dostarczyć do recepcji wraz z karteczką z wpisanym imieniem i klasą dziecka oraz zostawić w 

plastykowym pudełku. 

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie ze wszystkimi naszymi uczniami i ponowne rozpoczęcie nauki 

stacjonarnej. Do miłego zobaczenia w sobotę. 
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