Gladstone Road Primary School
Wooler Street
Scarborough
November 2017
Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Basen Autumn 2017 – 4F oraz 4R
W tym semetrze dzieci będą miały 1 lekcję pływania w czwartek 9 listopada
Plan:4F





4R
Sprawdzenie obecności o 8.55, wyjazd ze szkoły o 9.10.
Dzieci będą na basenie od 9.30 do 10.15.
Autokar zabiera dzieci z powrotem do szkoły około






Dzieci jadą na basen o 9.50 .
Będą na basenie od 10.15 do 11.00.
Autokar zabiera dzieci z powrotem do szkoły około 11.15.

10.30.
Dzieci będą uczone przez trzech instruktorów pływania oraz Mr Philps. Na lekcji zawsze obecni są nauczyciel oraz asystent
nauczyciela.
Od wszystkich dzieci oczekuje się uczestnictwa w tych lekcjach, gdyż jest to część programu nauczania w-fu w szkole. Dzieci,
które z powodów medycznych nie mogą uczestniczyć w zajęciach (stałych lub z powodu krótkotrwałej choroby), proszone są o
przyniesienie zaświadczenia od rodziców. Będą one towarzyszyły klasie w wyjeździe na basen, będą jednak siedziały na ławkach
i obserwowały lekcję.
Dzieci będą potrzebowały kostiumów kąpielowych (jednoczęściowych) lub kąpielówek oraz ręcznika, zapakowanych w
reklamówkę. Uwaga: jeżeli dzieci będą miały stroje kąpielowe pod ubraniem, prosimy pamiętać o zapakowaniu bielizny na zmianę.
Prosimy rónież pamiętać o kurtce, kiedy jest zimno.
Szkoła opłaca cotygodniowe koszty w wysokości £150 związane z transportem, wynajęciem basenu i opłaceniem instruktorów.
Prosimy rodziców o dobrowolną składkę w wysokości £1.50 tygodniowo, aby wspomóc szkołę. Może to być cotygodniowa
płatność, lub jednorazowo na semester w wysokości £10.50. Pozostała kwota będzie uregulowana przez szkołę. Jeżeli chcą
Państwo zapłacić jednorazowo, prosimy o wypełnienie poniższego druku. Podaną kwotę (£10.50) mogą Państwo zapłacić również
przez ParentPay.

Yours sincerely

Mr K Wright
Headteacher
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLADSTONE ROAD PRIMARY SCHOOL
Swimming Autumn Term 2017 4F & 4R
Child: ________________________________________________ Class: ___________________
Imię i nazwisko dziecka
Klasa
I enclose £1.50 for my son's/daughter's swimming lesson
Załączam £1.50 za lekcję mojego syna/córki
I have paid for my child’s swimming lessons on ParentPay
Zapłaciłam/łem przez ParentPay

Signed _______________________________________________ Date: ___________________
(Parent/Carer) Podpis Rodzica/Opiekuna

Data

