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Szanowni Rodzice! 

 

Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy informację ze Slough & Eton College, że od najbliższej soboty nie będziemy mogli korzystać z parkingu 
przy Masonic Centre (tylna brama prowadząca na boisko, gdzie były dostarczane i odbierane dzieci klas 0 – 3).  

Niestety Masonic Centre odmówiło korzystania z tego parkingu ze względu na utrudnienia dla ich członków, spowodowane nadmierną ilością 
samochodów wjeżdżających na ich teren. Zdajemy sobie sprawę jak duże jest to utrudnienie dla nas wszystkich, dlatego podjęte zostały starania 
aby Slough&Eton College pozwoliło, w drodze wyjątku, skorzystać z ich głównego parkingu. Po wielu rozmowach i propozycjach wysłanych 
przez Zarząd Szkoły, uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie testów w najbliższą sobotę, tak aby sprawdzić funkcjonowanie zaproponowanego 
rozwiązania. Jeżeli uda się nam sprostać wymaganiom, będziemy mogli korzystać z głównego parkingu do końca tego roku szkolnego. Jeżeli 
chodzi o przyszły rok szkolny, mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie znacznej normalizacji.  

UWAGA! 

MOŻLIWOŚĆ WJAZDU NA TEREN GŁÓWNEGO PARKINGU BĘDZIE PRZEZNACZONA TYLKO                         
I WYŁĄCZNIE DLA RODZICÓW DZIECI KLAS 0-3! 

DZIECI KLAS 4 I WYŻEJ POWINNY WCHODZIĆ NA TEREN SZKOŁY NA DOTYCHCZASOWYCH 
ZASADACH 

 

Zachęcamy, aby parkować samochody poza terenem szkoły lub, o ile to możliwe, przychodzić z dziećmi na piechotę lub umawiać się na 
przywożenie kilkoro dzieci jednym samochodem.  

Szanowni Państwo, jest naprawdę ważnym żebyście współpracowali ze Szkołą w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia. Prosimy, aby rodzice 
dzieci starszych nie wykorzystywali tej sytuacji do wjeżdżania na teren parkingu!  

Jeżeli sobotni test się nie uda, to zostanie nam odmówione korzystanie z parkingu, i tym samym wszystkim nam utrudni to sprawne dostarczanie 
dzieci do szkoły. Apelujemy o zrozumienie i pomoc. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najbardziej ułatwić Państwu ten 
proces. Niemniej, bardzo dużo zależy teraz od Was drodzy rodzice i tego, w jaki sposób będziecie stosować się do poniższych wytycznych.  
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Ogólne zasady korzystania z parkingu: 

1. Bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim!!! Od momentu wjazdu na teren szkoły prosimy zwracać szczególną uwagę na osoby 
poruszające się na terenie parkingu. Uprzejmość, cierpliwość i wzajemna pomoc sprawią, że wszyscy uczestniczy ruchu będą się czuli 
bezpieczni i zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla naszych dzieci.  

2. Na terenie szkoły jest ograniczenie prędkości do 5mph. Nie ma od tego żadnych wyjątków! 
3. Samochody muszą być parkowane możliwie jak najkrócej! Po dostarczeniu dziecka do nauczyciela, prosimy niezwłocznie opuścić 

parking. Niedozwolone jest zostawianie samochodu na parkingu na czas trwania zajęć! 
4. Na parkingu będą wolontariusze i pracownicy szkoły, w żółtych bądź pomarańczowych kamizelkach, którzy będą pomagali kierować 

ruchem i doprowadzać dzieci do nauczycieli. Należy stosować się do wytycznych osób kierujących ruchem.  
5. Ruch powinien odbywać się płynnie, co zapobiegnie powstawaniu korków. Prosimy pamiętać o zasadzie jazdy na suwak.  
6. Możemy używać tylko dwóch pierwszych pasów jezdni. Wjazd następuje skrajnie lewym pasem, wyjazd drugim pasem od lewej.  
7. Ruch jest jednokierunkowy.  
8. Zakazane jest parkowanie na chodnikach, na jezdni, terenach zielonych, zatokach wyłączonych z parkowania, na miejscu dla 

niepełnosprawnych jeżeli nie posiada się uprawnień.  

Legenda: 

 

- Wolontariusze 
 

- Kierunek ruchu samochodów  
 

- Miejsca parkingowe 
 

- Punkt zbiorczy dla uczniów klas 0-3. 
 

- Wejście dla uczniów klas 0-3 
 

- Teren dla klientów Power League – niedostępny dla rodziców Polskiej Szkoły 
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Assembly Point for the youngest 
children – entrance via small gate 

Power League Area 
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Przebieg procesu dostarczania i odbierania dzieci. 

Dotychczasowe przedziały czasowe dla poszczególnych bubbles pozostają bez zmian. Poniższy czas jest przedziałem, w którym powinno się 
odbyć dostarczenie bądź odebranie dzieci. Prosimy, aby przybywać punktualnie! Unikać zbyt wczesnego przyjazdu na teren szkoły.  

Poranna zmiana: 8:40 – 09:10  

- Przyjazd rodziców na parking,  
- Parkowanie w wyznaczonych miejscach,  
- Dostarczenie dzieci do nauczycieli w punkcie zbiórki – obok głównej recepcji szkoły 
- Niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły przez rodziców,  

Południowa zmiana:   

a) 12:20 – 12:40 – odbiór dzieci z porannej zmiany  
- Przyjazd rodziców na parking, 
- Parkowanie w wyznaczonych miejscach przy drugiej jezdni – bliżej wyjazdu  
- Odbieranie dzieci od nauczycieli w punkcie zbiórki – obok głównej recepcji szkoły, 
- Niezwłoczne opuszczenie parkingu 

 
b) 12:50 – 13:10 – przybycie dzieci z popołudniowej zmiany 
- Przyjazd rodziców na parking, 
- Parkowanie w wzynaczonych miejscach najbliżej pierszej jezdni,  
- Dostarczenie dzieci do nauczycieli w punkcie zbiórki – obok głównej recepcji szkoły 
- Niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły przez rodziców, 

Koniec szkoły: 16:30 – 16:50  

- Przyjazd rodziców na parking, 
- Parkowanie w wyznaczonych miejscach, 
- Odbieranie dzieci od nauczycieli w punkcie zbiórki – obok głównej recepcji szkoły, 
- Niezwłoczne opuszczenie parkingu 

 
  Dziękujemy za współpracę i zrozumienie 


