
Streszczenie pisma skierowanego do rodziców i opiekunów przez Alistair Gaw, Dyrektora Wykonawczego 

ds. Społeczności i Rodzin (Executive Director of Communities and Families) z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

Szanowny Rodzicu/Opiekunie, 

 

Dziękuję Państwu za cierpliwość i zrozumienie w tym trudnym okresie. 

 

Pierwsza Minister potwierdziła w ubiegłym tygodniu, że szkoły zostaną otwarte dla wszystkich uczniów, a 

my z radością oczekujemy na powrót Państwa dzieci do szkoły. 

 

Rząd Szkocji podkreślił potrzebę pełnej gotowości, tak aby uczniowie i personel powrócili do możliwie 

najbezpieczniejszego środowiska. Jest to naszym najwyższym priorytetem. 

 

Każdy ma obowiązek regularnego mycia rąk, a środki do dezynfekcji rąk będą dostępne na terenie 

wszystkich szkół.  Obowiązywać będą regularne, wzmożone działania w zakresie czyszczenia, zgodnie z 

wytycznymi Rządu Szkocji i standardami krajowymi. 

 

Rząd Szkocji wstrzymał wprowadzoną decyzję o obowiązku chronienia się w domach, a więć uczniowie, 

którzy do tej pory chronili się w domach również powrócą do szkół. Rodzice powinni skontaktować się ze 

szkołą dziecka w celu omówienia dodatkowych ustaleń, które mogą być potrzebne. 

 

 

PRZYGOTOWANIA NA POWRÓT UCZNIÓW 

 

Powrót do szkoły będzie rozłożony na trzy dni, począwszy od środy 12 sierpnia.  

 

Szkoły podstawowe 

 

Uczniowie, z nazwiskiem 

rozpoczynającym się od liter 

A-L 

Uczęszczają w środę 12 sierpnia (pełny dzień) i piątek 14 sierpnia 

Uczniowie, z nazwiskiem 

rozpoczynającym się od liter 

M-Z 

Uczęszczają w czwartek 13 sierpnia (pełny dzień) i piątek 14 sierpnia 

 

Wszyscy uczniowie będą uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze godzin od piątku 14 sierpnia. 

 

Każda szkoła przekaże informacje dotyczące spożywania posiłków, organizacji zajęć wychowania fizycznego 

i zróżnicowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, tam gdzie jest to konieczne.  

 

 

Szkoły średnie 

 

Wszyscy uczniowie klas S1 rozpoczynają zajęcia w środę 12 sierpnia, z wyjątkiem Queensferry High School. 

 

Rodzice uczniów uczęszczających do Queensferry High School otrzymają odrębny komunikat od Dyrektora 

szkoły w sprawie ustaleń dotyczących nowego budynku szkolnego. 

 



Każda szkoła wdraża swoje własne ustalenia dla poszczególnych grup rocznikowych odnośnie obecności w 

szkole w dniach 12, 13 i 14 sierpnia. Wszyscy uczniowie szkół średnich będą uczęszczać na zajęcia najpóźniej 

od poniedziałku 17 sierpnia.  

 

Szkoły skontaktują się z rodzicami ze szczegółami do czwartku 6 sierpnia. Szkoły przekażą również 

informacje dotyczące spożywania posiłków, zajęć wychowania fizycznego oraz zróżnicowanych godzin 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych. 

 

Szkoły specjalne 

 

Każda szkoła wdraża włane ustalenia dotyczące stopniowego powrotu uczniów do szkół. 

 

Szkoły skontaktują się z rodzicami do czwartku 6 sierpnia ze szczegółowymi informacjami na temat 

obecności ich dziecka w szkole w dniach 12, 13 i 14 sierpnia.  

 

Wszystkie dzieci i młode osoby powrócą do szkoły najpóźniej od poniedziałku 17 sierpnia. 

 

Szkoły przekażą również informacje dotyczące spożywania posiłków, godzinie rozpoczęcia i zakończenia 

zajęć oraz wszelkich innych ustaleniach. 

 

W sprawie dzieci, które korzystają z transportu z domu do szkoły, szkoły skontaktują się z rodzicami z 

ustaleniami do piątku 7 sierpnia.  

 

 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTAWA 

• Jeśli korzystasz z samochodu, prosimy o wysadzanie dzieci z dala od bezpośredniego wejścia na 

teren szkoły.  

• Prosimy nie parkować w pobliżu szkoły. 

• Prosimy o zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami dorosłymi, a także pomiędzy 

osobami dorosłymi i dziećmi z innych rodzin.  

• Wstęp osób odwiedzających szkołę wyłącznie za zaproszeniem.  

• Normalny dostęp dla rodziców i opiekunów będzie ograniczony. 

 

 

Dziękujemy Państwu za cierpliwość i wsparcie podczas tego procesu. Cieszymy się na powrót Państwa dzieci 

do szkoły. Mogą być Państwo pewni, że będziemy kontynuować przegląd ustaleń, aby zapewnić wszystkim 

bezpieczeństwo, a uczniom możliwie najlepsze warunki do uczenia się i nauczania. 


