
Guidance        Return to School from 29th June 2020 

Това ръководство се надяваме да отговори на много ваши въпроси. Тя може да 

се промени, тъй като повече информация от правителството на Уелс и Powys 

стане достъпна. Родителите ще бъдат изпращани всякакви актуализации. 

За съжаление училището няма да е същото като нормалното. Целта на периода от четири 

седмици е „Настаняване, улов и подготовка за лятото и септември“. 

Ще получите текст, който ви казва кой ден и часовете, в които вашето дете (училище) ще влезе 

в училище. 

Ако отпадате повече от дете: 
Ние осъзнаваме, че поетапното начално / крайно време може да представлява проблеми 
и много чакане. За да избегнете това, моля, следвайте указанията, дадени по-долу. 
 
Време на пристигане - моля, откажете се най-късно, т.е. ако имате деца в 3P и 5 / 6J, и 
двете деца ще пристигнат в 9.50. 
Вземете време - съберете децата най-рано, т.е. ако имате деца в 1С и 4 / 5SL, моля, 
съберете децата в 2,45. 
 
Молят се родителите да се откажат и да събират в определените часове. 
 
Персоналът няма да може да контролира децата извън горепосочените времена, тъй като 
те все още трябва да подготвят и предоставят дистанционно обучение. 

 

Начало / Край на деня 

Времето за начало и край е поетапно. Това намалява броя на 

възрастните на място по всяко време. 

Когато ходите до / от училище (от байпас) - Моля, приближете се до 

училището от байпаса на дясната странична настилка. Когато напускате 

училището, моля, пресечете пътя и използвайте далечния път. Само 

един възрастен от семейството трябва да отпадне и да събира деца. 

Правилата за социално дистанциране трябва да се спазват по всяко 

време. 

Родителите не трябва да влизат в училищните сгради. Ако искате да 

говорите с член на персонала, това ще трябва да се направи по 

телефона. 

Когато събират деца, родителите трябва да чакат на основната училищна 

площадка, като спазват правилата за социално дистанциране по всяко 

време. Моля, не се тълпяйте близо до вратите. Моля, не влизайте в 

залата или тоалетните. 



Децата ще бъдат в нормалните си класни стаи с класния си ръководител. 

Децата за приемане могат да бъдат свалени / събирани от нормалния 

пункт за събиране. 

Моля, оставете / съберете деца от 1-ва и 2-ра година от вътрешните 

дворове на класната стая. Децата младши ще влязат и излязат от 

училището от обичайната врата до 5 / 6J. 

Поради поетапния старт на деня и за да се намали смесването на деца 

между „балончета“, клубът за закуска няма да работи. 

Родителите не трябва да споделят автомобили с други домакинства. 

Член на персонала ще бъде на разположение, за да предложи помощ. 

Моля, следвайте правилата за социално дистанциране. 

Здраве, благополучие и безопасност 

Всяко дете със симптоми, без значение колко е леко, не трябва да влиза 

в училище. Всеки възрастен със симптоми не трябва да идва на 

училището. 

Не повече от 30% от децата ще учат в който и да е ден. 

Всяко дете, проявяващо симптоми, ще бъде незабавно изолирано и ще 

трябва незабавно да бъде събрано от училище. ЛПС ще се носи от всеки 

служител, който наблюдава. 

Моля, информирайте офиса по телефона за всички актуализации 

относно здравето, алергиите и лекарствата. 

 

Почистващият персонал ще бъде на място през целия ден. 

Униформа не е необходима. Това ще помогне на родителите при 

прането на дрехи и борбата с вирусите (при 60 ° според препоръките на 

правителството на Уелс). Персоналът ще носи дрехи, които могат да се 

перат лесно. Децата трябва да носят дрехи и обувки, които също могат 

да се използват за спорт / дейности на открито. Те няма да се превръщат 

в спортно облекло / PE комплект за сесии на открито. 

За класовете ще им бъде предоставена собствена унисекс тоалетна. 

Само един ученик наведнъж ще бъде пуснат в тоалетната. 



Всички деца ще останат в своите „мехурчета“ и няма да се смесват с 

други „мехурчета“. Правилата за социално дистанциране ще се прилагат 

по всяко време. Ще има постепенни плеймейтки. 

Максималният брой деца в клас балон ще бъде 8. 

Децата ще трябва да мият ръцете си, когато влизат в сградата сутрин. 

Движението около училището ще бъде ограничено. Децата и персонала 

ще трябва да мият ръцете си редовно, включително преди и след обяд. 

Сапунът за дезинфекция на ръцете ще бъде лесно достъпен в цялото 

училище. 

Бюрата ще бъдат разделени, за да се гарантира спазването на правилата 

за социално дистанциране. 

Ще има ясни табели в училището и на площадките. 

МОЛЕТЕ ТЕЛЕФОННО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, АКО ВАШИЯТ АДРЕС ИЛИ 

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРИ СА ПРОМЕНЕНИ. 

 

Храни и оборудване 

Само опаковани обеди. Няма да се сервират топли ястия. Всички деца 

трябва да донесат пакетиран обяд и напитки, включително деца, 

отговарящи на условията за безплатно училищно хранене - родителите 

ще продължат да получават плащания eFSM. Децата могат да донесат 

плодове за закуска. Децата ще се хранят в класните си стаи. Моля, 

осигурете достатъчно вода за деня, тъй като фонтаните за вода трябва да 

бъдат изключени. 

Прием и часове 1 година - Моля, изпратете детето си с резервен чифт 

дрехи, само в случай, че то се нуждае. Те ще останат в училище за 

четирите седмици. 

На децата ще бъде осигурено оборудване за писане и т.н. Децата не 

трябва да носят калъфи с молив в училище. Децата не трябва да носят 

нищо в училище, освен техния обяд и питие. 

Децата няма да могат да носят играчки или други предмети като 

канцеларски материали в училище. PE комплект няма да е необходим. 



Моля, уверете се, че детето ви има дъждобран. Когато е възможно и 

времето позволява, учебните часове ще работят навън. Училищните 

палта не могат да се използват. 

 

 

Изучаване на 

Няма да има нормални уроци. Акцентът ще бъде върху 

благосъстоянието на децата. Те ще бъдат с учителя си и в нормалните си 

класни стаи. 

Дистанционното обучение ще продължи за тези, които не посещават 

училище. Учителите ще бъдат онлайн само в четвъртък и петък. Аспекти 

на програмата за дистанционно обучение може да се предприемат, 

когато детето ви е в училище за деня. 

 

транспорт 

Времето за начало / край на децата от автобус ще бъде продиктувано от 

времената на автобуса (транспорт на Powys за сортиране). Надяваме се 

децата, които идват на училище за деня, да бъдат довеждани от 

родител / полагащ грижи, когато е възможно. Използването на 

училищен транспорт трябва да бъде в краен случай. Въпреки че 

понастоящем няма изискване да носят покрития за лице в обществения 

транспорт в Уелс, децата може би желаят да го направят. 

 

Център за грижа за деца 

Резервациите за хъба ще се правят чрез действащата в момента 

централна система за резервации. Този п 

 


