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Rodzic/opiekun 
 
 
 
Szanowny rodzicu/opiekunie, 
 
Powrót do szkoły: sierpień 2020 r. 
 
Prawdopodobnie wiedzą już Państwo, że w środę 23 czerwca 2020 r. Zastępca Pierwszego Ministra Szkocji 
wydał w Parlamencie oświadczenie dotyczące powrotu dzieci do szkół w sierpniu. Oświadczył, że w 
rezultacie dobrych, stałych postępów w walce z pandemią Covid-19 w Szkocji i o ile wszyscy w kraju 
będziemy iść tym torem, możemy spodziewać się powrotu wszystkich uczniów do szkół w dniu 12 
sierpnia. Uzależnione jest to jednak od dalszego tłumienia przez nas koronawirusa w całym kraju. 
 
Szkoły przygotowywały będą nadal plany awaryjne i będą je Państwu przekazywały w razie jakiejkolwiek 
utraty postępów w tłumieniu wirusa w Szkocji, oznaczającej, że szkoły nie będą mogły zostać w pełni otwarte 
zgodnie z tym, co zapowiedziano w tym tygodniu. Jak wskazał Zastępca Pierwszego Ministra w swoim 
środowym oświadczeniu, to ryzyko jest nadal realne. Samorząd Terytorialny Okręgu Aberdeenshire 
podobnie jak szkoły opublikuje wkrótce swój Lokalny Plan Wdrażania Faz opisujący kroki, które zostaną 
podjęte na wypadek nieotwarcia w pełni szkół w sierpniu. 
 
Wielu rodziców i opiekunów będzie nadal martwiło się w związku z wirusem Covid-19 i będziemy nadal 
stosować się do wszystkich zaleceń wydanych przez Rząd Szkocji oraz Szkocki Departament Zdrowia 
Publicznego. Na wiele pytań nie ma nadal odpowiedzi, lecz mamy nadzieję, że wkrótce je poznamy. 
Opublikowania dalszych zaleceń i wytycznych spodziewamy się w zasadzie już w nadchodzących dniach i 
tygodniach. Będziemy je podawać do wiadomości w trakcie wakacji letnich zgodnie z wymogami za pomocą 
zwyczajnych kanałów komunikacji Samorządu Terytorialnego. 
 
Rozumiem, że sytuacja związana z Covid-19 jest bardzo trudna dla wielu rodzin, rodziców a także dzieci i 
młodzieży, i dziękuję wszystkim za stałe wspieranie swoich szkół w tym okresie. 
 
Z poważaniem, 

 
Laurence Findlay 
Dyrektor Wydziału Oświaty i Nieletnich (Director of Education & Children’s Services)  
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