
 

 

Biuletyn Numer 4   

DzieńŚwiętu,  29września
  2021 

    
 

 Psy  
 

Przypominamy, że jedynymi psami dozwolonymi na miejscu są nasze psy szkolne Marty i Murphy oraz psy 
przewodniki. Mamy rodzica, który ma psa przewodnika w treningu, który jest dozwolony na terenie szkoły. 

Pies przewodnik w treningu nazywa się Unity i zachęcamy dzieci, aby nie zbliżali się do Unity, gdy jest w 
treningu. 

 

 
Często zadawane pytania 

 
Co powinienem zrobić, jeśli u mojego dziecka wystąpią objawy COVID-19? 

Główne objawy COVID-19 to: 

• nowy ciągły kaszel i (lub) 

• gorączka (temperatura 37,8°C lub wyższa) 

• utrata lub zmiana normalnego zmysłu smaku lub węchu (anosmia) 
 

Jeśli u Dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, musisz zorganizować dla niego test PCR tak szybko, 
jak to możliwe. Test PCR można zorganizować za pośrednictwem strony internetowej NHS UK 
(www.nhs.uk) lub kontaktując się telefonicznie z NHS 119, jeśli nie masz dostępu do Internetu.  

Twoje dziecko powinno natychmiast podizolować się i nie powinno uczęszczać do szkoły.  

Skontaktuj się ze szkołą telefonicznie, aby poinformować nas, że Twoje dziecko ma objawy COVID-19 i 
oczekujesz na test COVID-19. 

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko ma COVID-19 potwierdzony testem PCR? 

Każda osoba z COVID-19 potwierdzonym testem PCR powinna podać się samoizolacji do 
ostatniego  z: 

• 10 dni po wystąpieniu objawów, lub 

• 10 dni po dniu badania, jeśli są bezobjawowi 
 

Samoizolacja oznacza, że Twoje dziecko nie powinno chodzić do szkoły, uczęszczać na żadne 
zajęcia pozalekcyjne ani odwiedzać domu przyjaciela. Nie powinni odwiedzać żadnych miejsc 
publicznych, korzystać z transportu publicznego ani wychodzić na ćwiczenia. Nie powinieneś mieć 
przyłbic do domu, z wyjątkiem tych, które zapewniają niezbędną opiekę.  

 



Skontaktuj się ze szkołą telefonicznie i poinformuj nas, że Twoje dziecko ma COVID-19 potwierdzony 
testem PCR. Bardzo ważne  jest, abyś dał nam znać, jeśli Twoje dziecko ma potwierdzoną COVID-19, 
abyśmy mogli monitorować liczbę dzieci z COVID-19 w całej szkole.   

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko jest kontaktem osoby z COVID-19 potwierdzonym testem PCR? 

Jeśli Twoje dziecko jest w wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy i nie ma żadnych objawów COVID-19 (wysoka 
temperatura, nowy ciągły kaszel, utrata lub zmiana, normalny zmysł smaku lub węchu), nie musi się 
izolować w kontakcie z COVID-19.  

Zaleca się im wykonanie testu PCR, chyba że mieli pozytywny wynik testu PCR w ciągu ostatnich 90 dni.  

Dzieciom w wieku 5 lat i poniżej nie zaleca się wykonywania testu PCR, chyba że potwierdzonym 

przypadkiem jest ktoś z ich własnego gospodarstwa domowego. 

 

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko ma pozytywny wynik testu urządzenia przepływu bocznego? 

Jeśli Twoje dziecko ma pozytywny wynik testu urządzenia przepływu bocznego, powinno natychmiast 
podjaśnić się i powinieneś jak najszybciej zorganizować test PCR.  

Inni członkowie gospodarstwa domowego nie muszą się izolować podczas oczekiwania na wynik testu PCR, 
jeśli nie mają objawów i są w wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy lub są w pełni zaszczepieni. 

 

 
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które zgłosiły swój projekt znaczka. Marton jest częścią nowego Rekordu 
Guinnessa! Niestety, żadne z naszych dzieci nie znalazło się na krótkiej liście do następnego etapu, ale 
jestem pewien, że docenisz, że standard był niesamowicie wysoki. Z przyjemnością informujemy o 
szczegółach dotyczących 120 dzieci, które dotarły do regionalnego etapu finalistów konkursu Heroes 
Stamp Design Competition. Otrzymano niesamowite 606 049 zgłoszeń od dzieci z całej Wielkiej Brytanii, w 
których wpłynęła niesamowita liczba 7 479 szkół. Gratulacje dla wszystkich 606 049 dzieci, które wpłynęły, 
ponieważ ich projekty przyczyniły się do uzyskania tytułu ŚWIATOWEGO REKORDU GUINNESSA w 
największym konkursie na projekt znaczka pocztowego. 

 
  

Recepcja Gazette Fotografie  

 
W czwartek30  września Gazeta przyjdzie do szkoły, aby zrobić zdjęcie naszych dzieci z recepcji, które 
pojawi się w lokalnej gazecie. 
 



 

Szczepienie przeciw grypie  

 

Szpitale kliniczne w Blackpool usprawniły proces wyrażania zgody, przekształcając wcześniej 

papierowy proces w usprawniony formularz elektroniczny dostępny w dowolnym miejscu. 

Wcześniejsze otrzymanie zgody na szczepionkę dla dziecka zależało od tego, czy pracownicy 

szkoły rozdają papierowe formularze i zabierają je do domu rodzicom / opiekunom, 

zwiększając ryzyko utraty formularza. Teraz szkoła dziecka wyśle e-mail lub SMS-a z linkiem 

do formularza zgody (również unikalny kod szkolny) do rodziców / opiekunów, aby mogli łatwo 

i szybko wypełnić formularz zgody za pośrednictwem urządzenia mobilnego, tabletu lub 

komputera. Pozwoli to zaoszczędzić czas rodziców / opiekunów i zwolni czas personelu 

szkolnego. Po zaszczepieniu dziecka zostaniesz również powiadomiony SMS-em, upewniając 

się, że jesteś na bieżąco ze szczepieniami dziecka.   Zespół szczepień będzie w szkole w 

październiku. 
 

Wypełnienie formularza zgody: 
 

Będziesz musiał podać swój numer NHS Childs. Kliknij poniższy link, jeśli nie znasz numeru 

NHS swojego dziecka: Link 

 

1. Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do formularza zgody online: Link 

 
2. Proszę zacytować unikalny kod szkoły. Kod dla Twojej szkoły to BP141867 

 
 
 

 Pomieszczenia dla przedszkoli  
 

Mamy teraz dostępne miejsca dla dwu- i trzylatków w naszym Marton Minis. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, 
potrzebuje miejsca, skontaktuj się z panią Thorpe tak szybko, jak to możliwe. 
 
 

 Parking  

 
Prosimy o unikanie parkowania na żółtych zygzakowatych liniach przed szkołą. W tym tygodniu niektórzy 
rodzice mieli trudności z poruszaniem się po rondzie z powodu nielegalnego parkowania 
zaparkowanychsamochodów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i prosimy, aby wszyscy rodzice byli czujni 
podczas parkowania, zapewniając, że bezpieczeństwo naszej społeczności szkolnej nie jest zagrożone. 

http://www.nhs.uk/find-nhs-number/what-is-your-name
http://www.bthimmunisations.co.uk/Forms/Flu


Proszę pamiętać, że Coop  are uprzejmie pozwala rodzicom parkować na parkingu. Czy możemy również uprzejmie 
przypomnieć, aby nie parkować na  Mooreview  Court, ponieważ jest to prywatny parking tylko do zamieszkania. 
 
 

Gratulacje  
 
 

Moc uczenia się Star Doobee 
 
Suita Martona – Gustav 

Recepcja - Aleah 

1A Tommie 1A Harriette 1A Nikki 
1B Molly 1B Jaxon 1B Harley-Rae 

2A Henryk 2A Elżbieta 2A Haniel 
3A Joshua 3A Hannah 3A Briege i Esmae 

4A Mak 4A Reece 4A Kathleen 

5A Łukasz 5A Corey 5A Wszyscy w 5A 

5B Scarlett 5B Pauline 5B Archie, Lexi i Hannah6A Corey 6A Bella 6A Oliver 
 
6B Laila 6B Reegan 6B Shajan 

                                    

 
 

Słowa tygodnia 

 
Rec real i miss 

 
Rok pierwszy cenny i kompletny 

 
Zamieć roku drugiego i finał 

 
Podróż i baza w trzecim roku 

 
Rok czwarty zmieniony i postrzępiony 

 
Rok piąty zatrzymany i dążenie 

 
Rok szósty unika i jest przestarzały 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Szkoły otrzymują w swoim budżecie pokaźną  sumę pieniędzy  na każde dziecko  uprawnione do 
bezpłatnych posiłków szkolnych, a pieniądze te przeznaczane są bezpośrednio na wspieranie nauki dzieci.  
Jednak, aby szkoły otrzymały te dodatkowe pieniądze, dzieci, które są uprawnione do bezpłatnych 
posiłków szkolnych, MUSZĄ   zostać  zarejestrowane przed Krajowym Liczeniem DAta  Szkół w dniu 1  
października 2021. 
 
Aby umożliwić naszej szkole otrzymanie wszystkich pieniędzy, jakie możemy, aby wesprzeć naukę naszych 
dzieci, zachęcamydo jak najszybszej rejestracji, jeśli Twoje dziecko ma prawo do bezpłatnych posiłków 
szkolnych,  nawet  jeśli chcesz, aby miały suchy prowiant na lunch lub otrzymują Universal Infant Free School 

Meals.  
 
 
Kto się kwalifikuje? 

 
Twoje dziecko/dzieci mogą kwalifikować się do otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych, jeśli otrzymasz 
którykolwiek  z poniższych: 
 

• Wsparcie dochodu 

• Zasiłek dla osób poszukujących pracy oparty na dochodach 

• Dodatek na zatrudnienie i wsparcie związany z dochodami 
• Wsparcie na mocy części V1 ustawy o imigracji i azylu z 1999 r. 
• Gwarantowany element Państwowego Kredytu Emerytalnego 

• Child Tax Credit (pod warunkiem, że nie jesteś również uprawniony do Working Tax Credit i masz 
roczny dochód brutto nie większy niż £ 16,190) 

• Working Tax Credit jest opłacany przez 4 tygodnie po tym, jak przestaniesz kwalifikować się do 
Working Tax Credit. 

• Uniwersalny kredyt  
 
Pamiętaj, że jeśli otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy / ulgę podatkową, być może nie będziesz musiał 
wypełniać formularza bezpłatnych posiłków szkolnych. Jeśli jednak nie masz pewności, zadzwoń do 
zespołu oceniającego, aby uzyskać poradę pod adresem 01253 47894 0lub e-mailem 
fsm@blackpool.gov.uk 

 
 
Jak mogępply  na darmowe posiłki szkolne? 

 
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić online pod adresem  www.blackpool.gov.uk. Jeśli nie masz 

dostępu do Internetu, możesz skorzystać z udogodnień szkolnych, po prostu zadzwoń do biura szkoły, aby 

umówić się na odpowiednią godzinę. Alternatywnie, zadzwoń do Zespołu ds. Oceny pod  numer 01253 

478940,  jeśli wolisz, aby papierowy formularz został przekazany pocztą. 

Bezpłatne posiłki szkolne 
 

http://www.blackpool.gov.uk/


Jakie informacje muszę przesłać, gdy ubiegam się o bezpłatne posiłki szkolne? 

 
Jeśli otrzymujesz wsparcie dochodu, dodatek dla osób poszukujących pracy oparty na dochodach, 
gwarancję 

Kredyty emerytalne lub dodatek na wsparcie zatrudnienia związany z dochodem Może być konieczne 
dostarczenie kopii ostatniego listu z uprawnieniami.  Jeśli otrzymasz ulgi podatkowe na dzieci, być może 
będziesz musiał dostarczyć kopię WSZYSTKICH  stron z naszego najnowszego listu z uprawnieniami. 
Zostaniesz poinformowany, jeśli te informacje są potrzebne podczas telefonu. 
 
 

 
Morrisons Dobrze jest rosnąć 

 
Wszyscy jesteśmy teraz zapisani, abyś mógł zbierać 
żetony z Morrison's, abyśmy mogli otrzymać  
bezpłatny sprzęt ogrodniczy. Pobierz aplikację 
Morrison's i zarejestruj się.  Jeśli masz jakieś 
problemy, daj mi znać.  Dziękujemy rodzicom, którzy 
już się zarejestrowali i zaczęli zbierać żetony. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Daty do Dziennika  

 
Czwartek,30  wrześniaFotórka z zajęć z recepcji    

 
Środa20  października Wieczór Rodziców 

 
Czwartek, 21października  2021Szkoła zamknięta na pół semestru  

 



Poniedziałek, 1listopada  2021  r. Ponowne otwarcie szkoły 

 
 
Dziękuję 

Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Dyrektor Wykonawczy 
 


