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 Bezpieczeństwo  

 
Bezpieczeństwo nadal jestnajważniejsze. Dzieciomnależy się pochwała za to, jak ostrożnie  
podeszłydodokładnego mycia rąk. Zapewniamy, że wszystkie pomieszczenia są dobrze wentylowane. 
Wszystkie nasze dzieci nadal mają pełną ofertę programową. Dzieci nadal przychodzą do szkoły w zestawie 
WF w przydzielone dni WF i będzie to trwało przez cały rok. Nadal stosujemy nasze rozłożone czasy 
rozpoczęcia i zakończenia.  
 
 
 

Szczepienia przeciw grypie  
 

W październiku  pielęgniarki szkolne będą przychodzić do szkoły, aby zaszczepić wszystkie dziecin.   
Otrzymasz list w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeśli NIE chcesz, aby Twoje dziecko zostało zaszczepione, 

musisz skontaktować się z zespołem pielęgniarskim.  Każde dziecko zostanie zaszczepione, chyba że 
zrezygnujesz.   

 

 

 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 dla personelu  

 

Uprzejmie przypominamy, aby nie parkować na parkingu pracowniczym 
naprzeciwko szkoły.  Kilku  pracowników nie było w stanie dostać się do parku i 

dotrzeć do pracy na czas, ponieważ rodzice zajęli miejsca.  Rozumiemy, że 
parkowanie jest problemem wokół  szkoły,  ale Coop uprzejmie udzielił zgody 

na korzystanie z parkingu na początku i na końcu dnia szkolnego.     
 

Gratulacje  
 
Każdego tygodnia nagradzamy nasze dzieci, które wykraczają poza to, co nią wyżej. Gwiazda jest dla dzieci, 
które stworzyły doskonałą pracę, doobee dla dzieci, które bardzo się starały ze swoim zachowaniem, a 

nagroda Learning Power jest dla dzieci, które wykazały się wytrwałością, współpracą lub odpornością. 
 

Moc uczenia się Star Doobee 
 
Marton Suite – Vincent 1A Grace 1A Lockie 

1A Henryk 1B Lottie 1B Rebeka 

1B Harry 2A Lenny 2A Matylda 

2A Kyle 3A Sasha 3A Całość 3A 

3A Sasha 4A Mia S 4A Yuxuan i Avaeh 

4A Kacie 5A Isla 5A Harrison            
5A Sam 5B Hannah 5B Jake  
5B Archie 6A Paige 6A Elod 

6A Całość 6A 6B Shajan  6B Connor 
6B Charlie                                    
 
 

 

Słowa tygodnia 

 
 

Rec rodzaj i wyspaRok   1  siła i kompletny 

 
Rok 2 westchnienie i powolne  Lata 3  zakładają i rozważają 

 
Lata 4 dostępne i korygują korzyść  z roku piątego i odrzucone 

 
Wynik szóstego roku i szczegóły 

  

 



 
 
 

 
 

 
 
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. 

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 

Bezpłatne posiłki szkolne 
 

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


będziesz musiał dostarczyć kopię WSZYSTKICH  stron z naszego najnowszego listu z uprawnieniami. 
Zostaniesz poinformowany, jeśli te informacje są potrzebne podczas telefonu. 
 
 

 Daty do Dziennika  

 
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 
 


