Drodzy Rodzice,
Jak wiecie zapewnienie bezpieczeństwa Waszym dzieciom jest dla szkoły najważniejsze. Zdecydowaliśmy sie na
zmianę systemu wydawania dzieci po lekcjach z uwagi na fakt, iz stara procedura okazała sie być nieskuteczna i
narażała bezpieczeństwo uczniów.
Na boisku wyznaczylismy specjane miejsca dla rodziców, w którym będą mogli Państwo czekać na Swoje
dziecko. Bardzo prosimy o uszanowanie wyznaczonych miejsc. Jeżeli po zajęciach będą mieli Państwo jakieś
pytania do wychowawcy, prosilibyśmy abyście poczekali do momentu, aż wychowawca wyda ostanie dziecko
rodzicom. Jest to bardzo ważne aby wychowaca mógł spokojnie i bez problemów oddać dziecko jego rodzicom.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość robimy to po to by polepszyc bezpieczeństwo w naszej szkole.
Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo w stanie odebrać Swojej pociechy po lekcjach, prosilibyśmy o jak
najszybsze skontaktowanie sie ze szkolą. Prosimy również by wyznaczona osoba odbierająca Wasze dziecko
znała hasło. Zdajemy sobie sprawe, i ż członkowie rodziny, którzy okazjonalnie odbierają ucznia ze szkoły, są
podekscytowani i nie mogą doczekac sie spotkania z dzieckiem. Jednakże do momentu, gdy wychowawca nie
usłyszy hasła i nie upewni sie, że dziecko jest odbierane przez właściwą osobe, uczeń nie bedzie mogł opuścić
terenu szkoły. By ominąc wszelkie niedomówienia prosilibyśmy Państwa o informowanie szkoły z
wyprzedzeniem.
Dla bezpieczeństwa naszych dzieci ustaliliśmy poniższy system wydawania dzieci:
- uczniowie z KS1 (klassy C,D oraz E ) po zakończeniu zajęć będą wychodzić ze środkoweg budynku szkoły i
ustawiać się w wyznaczonym miejscu ( będzie to litera klasy). Prosimy by rodzice oczekiwali na Swoje dziecko
w wyznaczonym miejscu. Uprasza sie by żaden z członkow rodziny/znajomy nie wchodził na trawnik oraz by
nie ustawiał sie po przeciwnej stronie trawnika, gdyz jest to miejsce wyznaczone dla dzieci korzystajacych ze
świetlicy szkolnej.
- dzieci Pani Viller’s/Pani Baldwyn’s ( klasa G) oraz dzieci Pani Lloyds’s (klasa H) będą jak zazwyczaj wychodzić
dzwiami przy pokoju nauczycielskim. Ponownie prosimy by nie stali Państwo przy drzwiach wejściowych,
rodzice powinni stac za białą linią.
-dzieci Pani Jennison (klasa F) jak zawsze będą używać drzwi przy gabinecie Pana dyrektora.
Klasa I Pana Morana od dziś będzie używać drzwi przy gabinecie Pana dyrektora aby uniknać zatłoczenia w
miejscach odbioru dzieci.
Mamy nadzieję,ze uszanują Państwo nasz nowy system wydawania dzieci, robimy to z myślą o ich
bezpieczeństwie. Liczymy na Wasza współprace.
Uprzejmie pozdrawiam,

Pan Williams ( Dyrektor Szkoly)

