
 

 
 

 

 

 
 

Data 19 marca 2020 r. 

Wasz 
znak: 

 

Nasz 
znak: 

S&LL/AG/JR 

 

 

 

 

 

 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie! 

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim Państwu za ogromne wsparcie udzielone naszym szkołom i 
przedszkolom w ciągu ostatnich kilku tygodni. Okres ten był wyjątkowo trudny dla wszystkich naszych 
pracowników dydaktycznych, którzy wykazali się wyjątkową odpornością psychiczną, utrzymując 
funkcjonowanie naszych placówek w tym niepokojącym czasie. 

Zapewne wiedzą już Państwo, że rząd Szkocji ogłosił zamknięcie szkół do końca dnia w piątek, 20 marca 
2020 r. Zdajemy sobie sprawę, że może to stanowić dla Państwa pewną niedogodność, ale mamy 
nadzieję, że rodzice, opiekunowie i młodzi ludzie zrozumieją, że nasz kraj zmaga się w tej chwili z 
niespotykanymi dotąd okolicznościami. 

Podejmujemy obecnie starania o zapewnienie najważniejszym pracownikom wsparcia w zakresie 
opieki nad dziećmi od poniedziałku, 30 marca. Dodatkowe informacje zostaną opublikowane na stronie 
Rady Miasta https://www.edinburgh.gov.uk/coronavirus. 

Nasi nauczyciele są zajęci planowaniem zamknięcia szkół, a dużą część pracy poświęcają także na 
przygotowanie materiałów do nauki online, aby umożliwić dalszą pracę dydaktyczną z uczniami. Szkoła 
Państwa dziecka skontaktuje się z Państwem, aby przekazać informacje i materiały do wykorzystania 
przez dzieci w nadchodzących tygodniach. 

Skupimy się szczególnie na uczniach, którzy w tym czasie mieli zdawać egzaminy, aby mieć pewność, że 
ich wysiłek zostanie odpowiednio odzwierciedlony w dokumentacji przekazanej do Scottish Qualifications 
Authority, a następnie w procesie certyfikacji. 

Rodziny z dziećmi uczęszczającymi do klas P4–S6, które otrzymują bezpłatne posiłki w szkole (Free 
School Meals) oraz z dziećmi w klasach P1–P3, które są uprawnione do otrzymywania dodatków na 
odzież (clothing grants), otrzymają w tym czasie i w okresie Wielkanocy płatności elektroniczne raz na dwa 
tygodnie w wysokości odpowiadającej kosztom posiłku szkolnego. Z rodzinami dzieci uczęszczających do 
klas P1–P3, które są uprawnione do korzystania z bezpłatnych posiłków szkolnych oraz z dodatków na 
odzież, skontaktujemy się bezpośrednio. 

Po otrzymaniu informacji o możliwości ponownego otwarcia szkół będziemy postępować zgodnie z 
informacjami przekazanymi przez rząd i agencję Health Protection Scotland. Zapewniamy, że zdrowie 

Państwa dzieci i naszego personelu jest w tym okresie dla nas najważniejsze. 
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Poniżej znajduje się link do informacji na temat koronawirusa zawartych na stronie internetowej 
NHS Inform: 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus- 
covid-19 

 

Pragnę Państwa zapewnić, że Rada Miasta dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić naszym społecznościom odpowiednią ochronę i wsparcie. 

 
 

 
Z poważaniem 

 

 
 

Andy Gray 

Kurator Oświaty (Chief Education Officer) 
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