
 
 
 
  

Szanowny Rodzicu/Opiekunie 

  

 Informacja dla rodziców dotycząca uczęszczania do szkoły od miesiąca września. 

Urząd Miasta Coventry współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie miasta, aby po kilku             
bardzo trudnych miesiącach zarówno dla rodziców, dzieci, jak i szkół ponownie powitać            
wszystkie dzieci w szkole we wrześniu. Z głębi serca chcielibyśmy podziękować rodzicom za             
Państwa pracę, dzięki której podczas tego okresu zapewniliście Waszemu dziecku/Waszym          
dzieciom edukację. Słyszeliśmy o wielu przypadkach rodziców, często będących w bardzo           
trudnej sytuacji, którzy zrobili wszystko, co było w ich mocy, aby pomóc swoim dzieciom w               
nauce wtedy, gdy dla większości uczniów szkoły były zamknięte.  

Niektóre dzieci miały możliwość uczęszczania do szkoły podczas kwarantanny. Było tak w            
przypadku dzieci personelu kluczowego, dzieci będących w ciężkiej sytuacji lub dzieci           
należących do grup wiekowych, które stopniowo zaczęły wracać z dniem 1-go czerwca. 

Jesteśmy pewni, że rodzice cieszą się z faktu ponownego otwarcia szkół dla wszystkich             
uczniów we wrześniu 2020, możliwości powrotu dzieci do ich rutyny oraz korzystania i             
czerpania radości z tego wszystkiego, co oferuje im szkoła.  

Po narzuconym zamknięciu szkół, rząd zobowiązał się do znacznej pomocy finansowej, aby            
umożliwić szkołom rozpoczęcie działań, których celem będzie zaadresowanie kwestii         
dotyczących luk w nauce dzieci. Takie ukierunkowane podejście do nauczania będzie z            
korzyścią dla wszystkich dzieci, w szczególności w tym pierwszym semestrze od września. 

W marcu, gdy epidemia coronavirusa (COVID-19) rosła, rząd wyjaśnił, że żaden rodzic nie             
zostanie ukarany lub objęty sankcjami za nieobecności dzieci w szkole, jako że szkoły zostały              
wówczas zamknięte dla wszystkich uczniów, za wyjątkiem określonych grup. 

Teraz okoliczności uległy zmianie, a działania podjęte przez rząd oznaczają, że dzieci mogą             
bezpiecznie wrócić do szkoły. Powrót wszystkich dzieci do szkoły jest konieczny, aby jak             
najbardziej zminimalizować długoterminowy wpływ pandemii na ich edukację, samopoczucie i          
dalszy rozwój. Wiemy, że dzieci nie tylko zostały pozbawione nauki, ale też tęskniły za swoimi               
przyjaciółmi oraz szerszymi aspektami społecznymi związanymi ze szkołą. 

Utrata kolejnych godzin nauki w klasie naraża uczniów na jeszcze większe zaległości. Ci, z              
większą ilością nieobecności zwykle mają mniejsze osiągnięcia zarówno w szkole podstawowej           
i ponadpodstawowej. Dlatego Wydział Edukacji potwierdził, że od początku semestru          
jesiennego uczęszczanie do szkoły będzie znów obowiązkowe. 

Oznacza to, że od 2-go września 2020 obowiązywać będą zwykłe zasady dotyczące            
uczęszczania do szkoły, a mianowicie: 



  
● Obowiązkiem rodzica jest regularne posyłanie dziecka do szkoły, jeżeli jest ono w wieku             

objętym obowiązkiem szkolnym 
● Obowiązkiem szkoły jest odnotowywanie obecności i dociekanie nieobecności. 
● Władza lokalna może wznowić użycie sankcji prawnych, włączając zawiadomienie o          

nałożeniu kary oraz procedury mogące prowadzić do postępowania sądowego za ciągłe           
nieobecności.  

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek obawy związane z powrotem Waszego dziecka do szkoły             
po jej ponownym otwarciu we wrześniu, powinniście Państwo omówić je bezpośrednio ze            
szkołą. Szkoła będzie mogła zapewnić Państwa co do wprowadzonych środków          
zabezpieczających, a wszystkie szkoły ściśle współpracują ze służbą zdrowia, władzami          
lokalnymi oraz innymi agencjami, które w razie potrzeby również będą mogły pomóc. 

Ponadto, według władz lokalnych, po ponownym otwarciu szkół, nie jest wskazane zabieranie            
dziecka ze szkoły w czasie semestru z powodu rodzinnych wakacji lub innego urlopu, ponieważ              
Państwa dziecko mogłoby zostać pozbawione dodatkowej ukierunkowanej pomocy dla uczniów,          
której celem jest zamknięcie powstałych w czasie kwarantanny luk w nauce. Jeżeli rodzice             
rozważają zabranie dziecka ze szkoły, muszą zwrócić się z prośbą o zwolnienie stosując się do               
szkolnej procedury wniosków o zwolnienie, dając Dyrektorowi wystarczająco dużo czasu na           
zdecydowanie, czy zaistniały wyjątkowe okoliczności. Im bardziej regularnie Państwa dziecko          
uczęszcza do szkoły, tym większe odniesie korzyści z nauki i nadrobi zaległości. Jakakolwiek             
nieusprawiedliwiona przez szkołę nieobecność może prowadzić do nałożenia kary. 

Po tak wielu zakłóceniach edukacji Państwa dzieci, do których doszło w ostatnich miesiącach,             
najważniejsze jest to, aby szkoły i rodzice współpracowali ze sobą tak , aby dzieci wróciły do                
szkoły. Szkoła jest gotowa, aby Państwa wysłuchać, więc w przypadku jakichkolwiek obaw,            
prosimy o kontakt ze szkołą, która postara się Państwu pomóc. 

W nadchodzącym roku szkolnym życzymy Państwu i Państwa dziecku wszystkiego, co           
najlepsze. 

 

 

 

 


