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Drogi Rodzicu/Opiekunie 
 
Wraz z nowym semestrem, jestesmy na dobrej drodze, nasze szkoly w Aberdeenshire 
podkreslaja jak wazne jest wsparcie spoleczne dla dzieci i mlodziezy.  
 
Z wieloma zajeciami dodatkowymi ciagle w zawieszeniu, wieloma doswiadczeniami 
spolecznymi ciagle ograniczonymi, oraz wieloma przypadkami dzieci i mlodziezy, 
ktore slabo sobie radza z sytuacja pandemii, stawiamy nacisk na zachete do 
szacunku, zrozumienia innych oraz wspolpracy w naszych spolecznosciach. Czas 
przerwy obiadowej w centrach miasteczek jest pod nasza lupa w szczegolnosci. 
 
Wszyscy mamy empatie dla osob starszych, osamotnionych oraz wszelkich frustracji 
wyrazanych przez naszych rowiesnikow, ale bardzo latwo zapominamy, ze mlodzi 
ludzie tez maja problemy ze zrozumieniem swiata w obecnej sytuacji – bez wzgledu 
na to czy glosno wokalizuja swoje klopoty czy wyrazaja to w zupelnie inny sposob. 
 
Od wiekszosci naszej mlodziezy nie moglibysmy prosic o wiecej. Zaadaptowali sie do 
nowych zachowan w szkole, zakladaja maseczki oraz podazaja za wszystkimi nowymi 
zasadami... ale to nie oznacza, ze jest to dla nich latwe. 
 
Prosimy pamietac ze mlodziez z naszych szkol srednich, ktora widzicie Panstwo w 
centrach miasteczek, jak zawsze zmaga sie z regularnymi wyzwaniami natolatkow, 
probujac byc dla siebie nawzajem pomocni, tolerancyjni, przyjazni i kiedy w szkole nie 
musza zachowywac odstepu 2m od siebie, trudno im pamietac o tym kiedy wychodza 
poza szkole. Personel szkolny kontynuuje prace z mlodzieza w tym zakresie.  
 
Jak wszyscy jestesmy swiadomi, szkoly robia wszystko co mozliwe aby zdrowie i 
bezpieczenstwo stanowilo absolutny priorytet oraz aby to przestanie bylo kierowane 
do nich bezposrednio. Kazda szkola wypracowala swoja wlasna ocene ryzyka oraz 
srodki zapobiegawcze, w wielu przypadkach szkoly ustalily zasady poczatku i konca 
dnia oraz przerw, w niektorych czas przerwy obiadowej zostal zredukowany do 30-40 
minut, skracajac czas dla przebywania dzieci poza szkola.  
 
Zblizamy sie do czasu w roku, kiedy szkoly zazwyczaj szykuja sie do swiatecznych 
wydarzen, takich jak Bozonarodzeniowe koncerty, sztuki, zabawy, tance lub 
pantonimy. Jednakze, ten rok bedzie inny biorac pod uwage, ze szkoly postepuja 
zgodnie z zaleceniami, np. w zakresie spiewania. Szkoly poszukuja kreatywnych 
sposobow na wyrazenie swiat w swiecie witrualnym, wiele z nich jest zostalo 
zaplanowanych. Wiem o tym, ze wiele szkol otrzymalo skargi od rodzicow, poniewaz 
Bozonarodzeniowe koncerty sie nie odbeda. Nie jest to jednak wina danej szkoly. 
Kontynuujemy nauke zycia spolecznego z powaznych wirusem, gdzie ostatnio 
odnotowujemy wzrost zachorowan w Aberdeenshire, wobec tego musimy zrobic, co 
tylko mozliwe, aby przestrzegac zalecen ustanowionych, aby chronic wszystkich.  
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Pragne skorzystac z tej okazji, aby podziekowac bardzo duzej wiekszosci rodzicow 
oraz opiekunow, ktorzy okazali wsparcie dla naszego personelu kiedy nawigujemy 
przez ten trudny czas. Prosze pamietac, ze nasz personel biurowy pracuje bardzo 
ciezko w tych trudnych okolicznosciach, a co za tym idzie niektore odpowiedzi na 
pytania moga potrzebowac dluzszego czasu niz zwykle. Chce rowniez podkreslic zero 
tolerancji dla zapytan, ktore sa obrazliwe lub agresywne w swej naturze – takie 
zachowanie nie bedzie tolerowane i jest najgorszym przykladem braku wsparcia oraz 
dawania pozytywnego przykladu dla mlodziezy.  
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