
 

 

16 marca 2020 
 
Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 
 
Piszemy do Państwa, aby poinformować o procedurach szkolnych w przypadku sytuacji 
awaryjnej.  
W świetle ostatnich wydarzeń, dokonujemy przeglądu procedur sytuacji awaryjnych w szkole  
St. Michael’s i zastanawiamy się, jak należy postępować w przypadku krótkoterminowego 
zamknięcia szkoły. Przykładami takich sytuacji awaryjnych mogą być ekstremalna pogoda, 
utrata napięcia lub epidemia wirusowa. 
Decyzji o zamknięciu szkoły nie podejmuje sie łatwo, i w związku z sytuacją dotyczącą 
Koronawirusa postępujemy jedynie zgodnie z bezpośrednimi zaleceniami Public Health 
England.  
Jednakowoż uważamy, że jest rozsądnym abyśmy mieli odpowiednie plany działania, które są 
przekazywane do Państwa wiadomości w obecnej chwili. 
W przypadku zamknięcia szkoły: 

 Założyliśmy stronę komunikacji poświęconą Koronawirusowi na naszej szkolnej stronie 

internetowej. Można ją znaleźć w zakładce ‘Key Information’. Zawarte są tam linki do 

wszystkich aktualnych regulacji i procedur rządowych, edukacyjnych i zdrowotnych. 

Dokładamy starań, aby strona ta była na bieżąco aktualizowana, zgodnie z rozwojem sytuacji. 

 Używamy wszystkich aktualnych danych kontaktowych aby założyć system awaryjnej 

komunikacji tekstowej, w przypadku gdybyśmy musieli zamknąć szkołę. Jeśli nastąpiły 

jakiekolwiek zmiany w Państwa danych kontaktowych, prosimy poinformować  

szkołę e-mailem. 

 Prace szkolne będą zawarte w odpowiednych sekcjach naszej strony internetowej dla każdej 

klasy. Będą to materiały do wykonania przez dzieci, jak również materiały pomocnicze. 

Będziemy także używać źródeł online, takich jak Mathletics, PiXL, Twinkl i inne. 

 Jeśli będziemy mieć wcześniejsze informacje o potencjalnym zamknięciu szkoły, dokonamy 

wszelkich starań aby wysłać dzieci do domu z dodatkowymi materiałami do nauki. 

 Jeśli dojdzie do zamknięcia szkoły w czasie egzaminów (np. SATs, Phonics Check) lub innych 

kluczowych wydarzeń szkolnych, skontaktujemy się z odpowiednimi uczniami i Rodzicami lub 

Opiekunami jak najwcześniej, aby przekazać ustalenia co do działań awaryjnych. 

 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Państwa dziecko nie ma dostepu do komputera lub podobnych  

urządzeń w domu, aby móc wykonywać prace, bardzo prosimy o kontakt ze szkołą, tak, 

abyśmy mogli wesprzeć Państwa w przypadku zamknięcia szkoły. 

Dziękujemy Państwu za nieustające wsparcie i zrozumienie. W przypadku jakichkolwiek 
pytań  
i wątpliwości, prosimy o kontakt, preferujemy kontakt mailowy: 
office@stmichaelschurchschool.co.uk . 
Z poważaniem, 
 
R Smith  

Mrs R Smith 
Headteacher 
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