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Szanowny Rodzicu/Opiekunie 

Rząd Szkocji ogłosił w tym tygodniu, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, kolejny etap 

otwierania placówek edukacyjnych rozpocznie się w poniedziałek 15 marca. 

Szkoły podstawowe powitały już ponownie uczniów klas P1-3, a od 15 marca wszyscy 

uczniowie klas P4-7 powrócą do szkół. W szkołach podstawowych przestaną 

obowiązywać ustalenia dotyczące dzieci pracowników kluczowych oraz wymagających 

szczególnego traktowania, ponieważ powrócą one do swoich klas. Kluby świadaniowe 

oraz poszkolna opieka nad dziećmi również wznowią działalność od dnia 15 marca, ale 

prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania szczegółowych informacji. Szkoły 

skontaktują się z rodzicami/opiekunami w terminie do 12 marca w celu przekazania 

szczegółowych informacji dotyczących powrotu dziecka do szkoły. Posiłki szkolne dla 

dzieci szkół podstawowych winny być zamówione zgodnie z normalnymi zasadami, za 

pośrednictwem Parentpay najpóźniej do środy 10 marca. 

Od 15 marca uczniowie szkół średnich rozpoczną naukę, która będzie połączeniem zajęć 

stacjonarnych i zdalnych. Ustalenia dotyczące wsparcia uczniów szkół średnich 

pracowników kluczowych będą kontynuowane do 1 kwietnia. Jako część nowych 

rozwiązań, wszyscy uczniowie i personel będą zobowiązani do zachowania 2-metrowego 

dystansu oraz noszenia ochrony twarzy przez cały dzień. Każda ze szkół będzie 

prowadziła nauczanie łączące naukę stacjonarną oraz zdalną do końca semestru, do dnia 

1 kwietnia. 

W okresie przejściowym, uczniowie starszych roczników (S4-6), którzy podchodzą do 

egzaminów, będą traktowani priorytetowo pod względem zajęć stacjonarnych w szkole, 

jednak uczniowie wszystkich roczników powinni spodziewać się, że minimum pół tygodnia 

spędzą na nauce stacjonarnej w szkole. Szkoły skontaktują się z rodzicami/opiekunami w 

sprawie zmian do 12 marca. 
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Wszystkie dzieci i młode osoby uczęszczające do szkół specjalnych powrócą do szkół 15 

marca. Dyrektorzy szkół skontaktują się ze szczegółowymi ustaleniami. 

Oczekujemy, iż wszyscy uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz specjalnych 

powrócą do szkół 20 kwietnia, co zostanie potwierdzone przez Rząd Szkocji w 

stosownym terminie. 

Należy pamiętać, iż wszystkie płatności bezpośrednie na rzecz rodziców/opiekunów 

uczniów szkół średnich uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych będą 

kontynuowane do czasu wznowienia zajęć szkolnych w pełnym wymiarze godzin. 

  

Chciałbym podziękowac Państwu za nieustanne wsparcie i zrozumienie w okresie 

zdalnego nauczania i ponownie chciałbym podziekować wszystkim dzieciom i młodym 

osobom za ich cierpliwość oraz ciężką pracę podczas tego bardzo trudnego dla nich 

okresu. 
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