
 
 

 

 

 

29 maj 2020 r. 
 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 
 

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim dzieciom i młodzieży za 
wyrozumiałość i odwagę okazaną podczas tej bezprecedensowej sytuacji 
nadzwyczajnej. Należy podkreślić, że młodzi ludzie przechodzą teraz przez trudny 
okres z powodu zakłóceń oraz dodatkowych problemów, z którymi borykają się ich 
rodziny w zaistniałych okolicznościach. 

 
Po zaprezentowaniu przez Pierwszą Minister Szkocji w ubiegłym tygodniu planu 
poluzowania obostrzeń w czterech fazach oraz po jej wczorajszym ogłoszeniu, że 
pierwsza faza rozpocznie się dzisiaj, zapewne pojawiło się wiele pytań o to, jak i 
kiedy dzieci i młodzież powrócą do szkoły. 

 

Rada Miasta Edynburg przygotowuje szczegółowy plan bezpiecznego powrotu do szkoły 
– będzie to dla dzieci i młodzieży zupełnie nowe doświadczenie z powodu konieczności 
zachowania dystansu społecznego. Musimy również odpowiednio zorganizować powrót 
do szkoły dzieciom i młodzieży, dla których zachowanie dystansu społecznego nie jest 
możliwe – zarówno w szkołach powszechnych, jak i w specjalistycznych placówkach. 
Edukacja wszystkich dzieci i młodzieży będzie łączyła naukę w domu z zajęciami 
szkolnymi. 

 
Pierwsza Minister zakomunikowała, że 11 sierpnia 2020 r. wszystkie szkoły w Szkocji 
zostaną otwarte na przyjęcie uczniów. Ponieważ szkoły w Edynburgu zostaną otwarte o 
tydzień wcześniej niż przewidywano, musimy – po konsultacji z rodzicami i personelem 
nauczycielskim – zaktualizować opublikowane przez Radę Miasta Edynburg daty 
semestralne na rok szkolny 2020/2021. 

 

Zapewne wiedzą Państwo, że w tych trudnych okolicznościach nasz personel pracuje 
bardzo ciężko, starając się wspierać proces nauczania w domach oraz w centrach opieki 
nad dziećmi kluczowych pracowników. W czerwcu wszyscy dołożymy wszelkich starań, 
aby wprowadzić najbezpieczniejsze rozwiązania dla naszych szkół. Kiedy tylko będzie to 
możliwe, dyrektorzy szkół skontaktują się z rodzicami i przekażą im szczegółowe 
informacje na temat praktycznego zastosowania modelu nauczania mieszanego w 
szkołach ich dzieci. Rada Miasta zdaje sobie sprawę z tego, że pojawi się wiele pytań w 
związku z transportem szkolnym, egzaminami SQA, przejściem do następnej klasy, 
obiadami szkolnymi, procedurami czyszczenia, wyposażeniem ochrony osobistej, myciem 
rąk oraz grafikiem czasu spędzonego w szkole i na edukacji w domu. 

 
Personel szkolny, pracownicy Rady Miasta oraz partnerzy wspólnie pracują nad 
rozwiązaniami. W miarę możliwości przeprowadzimy również konsultację z rodzicami i 
młodzieżą, aby dopracować nasz plan i zadbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów 
i nauczycieli, z jednoczesnym zachowaniem najwyższej jakości uczenia i nauczania. 

 
Andy Gray, Kurator Oświaty 

Level 1.1 Waverley Court, 4 East Market Street, Edinburgh, EH8 8BG 
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Jednocześnie utrzymane zostanie wsparcie dla dzieci kluczowych pracowników. 
Rodzicom przysługuje pomoc, jeśli pracują oni bezpośrednio wspomagając krajową walkę 
z koronawirusem i nie są w stanie zapewnić dzieciom alternatywnej opieki. Organizacja 
opieki na czas wakacji letnich jest w toku; rozwiązanie będzie podobne do 
wprowadzonego podczas ferii wielkanocnych. Dodatkowe informacje na temat zgłaszania 
zapotrzebowania na opiekę dla dzieci pracowników kluczowych w szkołach 
powszechnych na okres wakacji letnich będą dostępne na stronie Rady Miasta najpóźniej 
w piątek 5 czerwca 2020 r. 

 
Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych zapewniać będą wyznaczone do tego szkoły 
specjalne, we współpracy z różnymi partnerami. Rodzice, którzy wymagają opieki dla 
dzieci w ramach pomocy dla kluczowych pracowników, otrzymają indywidualnie 
informacje na temat organizacji tejże opieki. Kluczowi pracownicy, których dzieci 
wymagać będą opieki w okresie wakacyjnym, ale aktualnie nie korzystają z pomocy 
specjalnego centrum edukacyjnego, powinni w pierwszej kolejności poinformować 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. 

 
Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby zdrowie i bezpieczeństwo Państwa 
dzieci były kwestiami priorytetowymi w ramach wszystkich podejmowanych przez nas 
działań. Pobyt w szkole od sierpnia będzie wprawdzie różnić się od dotychczasowego, 
lecz z wielką przyjemnością przywitamy Państwa dzieci w nowym roku szkolnym. Będę 
Państwu przekazywać na bieżąco wszelkie nowe informacje. 

 

Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. 
 

 

Andy Gray 
 

Kurator Oświaty 
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