Drogi Rodzicu/Opiekunie
Poniżej zamieszczony list dotyczy szkolnej frekwencji dzieci od wrzesnia 2020.

Urząd Miasta Derby (Derby City Council) ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami w mieście, aby
we wrześniu móc ponownie powitać dzieci w szkołach po tych kilku bardzo trudnych miesiącach
zarówno dla Rodziców, dzieci jak i szkół. Z głębi serca chcielibyśmy podziękować wszystkim Rodzicom
za ich pracę I trud włożony w edukację dzieci w tym czasie. Wielu Rodziców, pomimo trudnych I
niesprzyjających warunków, zrobiło wszystko co tylko mogli, aby wesprzeć naukę swoich dzieci w
czasie, kiedy szkoły były zamknięte dla większości uczniów, z wyjątkiem określonej grupy dzieci.
Jesteśmy przekonani, że Rodzice są zadowoleni z faktu ponownego otwarcia szkół dla uczniów we
wrześniu 2020 i powrotu dzieci do szkolnej rutyny oraz z możliwosci czerpania wszelkich korzysci i
radosci bycia w szkole.
W marcu, kiedy epidemia koronawirusa (COVID-19) wykazywała wzrost, brytyjski rząd wyraził jasno
swoje stanowisko: żaden Rodzic nie powinien być ukarany lub poddany sankcjom za nieobecność
dziecka w szkole ponieważ szkoły zostały zamknięte dla większości uczniów, z wyjątkiem określonej
grupy dzieci.
Teraz okoliczności się zmieniły i pomiary podjęte przez rząd brytyjski wskazują na to, że dzieci mogą
bezpiecznie wrócić do szkoły. Bardzo ważny jest powrót wszystkich dzieci do szkoły, aby można było
zminimalizować długoterminowy wpływ pandemii na ich edukację, dobro i szeroko pojęty rozwój.
Wiemy, że dzieci nie tylko opuściły naukę ale także przebywanie z przyjaciółmi i cały socjalny aspect
bycia w szkole.
Dalsze opuszczanie lekcji nakłada na uczniów ryzyko pozostania w tyle za rówiesnikami. Uczniowie z
niską frekwencją zazwyczaj osiągają znacznie mniej, zarówno w szkołach podstawowych jak i
średnich.
W związku z tym, Ministerstwo Edukacji (Department for Education) zdecydowało, że obecność
uczniów w szkole, od początku września 2020 ,kiedy szkoły ponownie zostaną otwarte, jest
obowiązkowa.
Oznacza to, że od 1-go września 2020 przepisy dotyczące obecności dzieci w szkole ponownie zostają
wdrożone:
•
Obowiązkiem Rodzica jest regularne posyłanie dziecka do szkoły, jeśli dziecko jest w wieku
objętym obowiązkiem szkolnym.
•
Obowiązkiem szkoły jest prowadzenie rejestracji obecności uczniów w szkole i sprawdzanie
przyczyn nieobecności.
•
Za długotrwałą lub powtarzającą się nieobecność dziecka w szkole lokalne władze mogą
podjąć prawne sankcje, włącznie z karami pieniężnymi, co może wiązać się z wniesieniem sprawy do
sądu.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy w związku z powrotem twojego dziecka do szkoły powinieneś to
przedyskutować bezpośrednio ze szkołą. Szkoła będzie mogła zapewnić cię o wszystkich wdrożonych
środkach ostrożności oraz o bliskiej współpracy ze służbą zdrowia i innymi instytucjami, które mogą
pomóc jeśli zajdzie taka potrzeba.
W związku z tym to nie jest czas na organizowanie rodzinnych wakacji czy też innych semestralnych
wyjazdów. Jest mało prawdopodobne aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na jakąkolwiek nieobecność
dziecka w szkole zwłaszcza po tak długiej przymusowej przerwie. Im częsciej twoje dziecko jest w
szkole tym większa szansa na nadrobienie zaległosci.
Ani szkoła ani lokalne władze nie chcieliby podejmować żadnych prawnych działań przeciwko
Rodzicom, natomiast podejmą wszelkie działania, aby rozwiać obawy Rodziców i poprawić
frekwencję dziecka w szkole zanim rozważą podjęcie formalnych środków.
Po tak długim okresie zakłóconej edukacji twojego dziecka w ostatnich miesiącach najważniejsza jest
współpraca Rodziców i szkoły we wsparciu powrotu dzieci do szkoły. Szkoła gotowa jest wysłuchać I
pomóc, dlatego też nie wahaj się porozmawiać o swoich obawach.
Szkoła i koledzy doskonale rozumieją, że niektóre dzieci mogą doświadczać uczucia stresu, obawy I
obniżonego nastroju jako wyniku epidemii koronawirusa (COVID-19).
Aby pomóc tobie i twojemu dziecku zadbać o zdrowie umysłowe dostępne są w internecie
następujące żródła:
•

MindEd, darmowe edukacyjne żródło związane ze zdrowiem umysłowym dzieci i młodzieży.

•
Every Mind Matters, online narzędzie oraz droga emailowa pomagająca w odzyskaniu
pewności siebie w podejmowaniu działań związanych ze zdrowiem umysłowym.
•
Bereavement UK oraz Childhood Bereavement Network, dostarcza informacji i wskazówek
jak pomóc i wesprzeć pogrążonych w żałobie uczniów.
Bardzo ważne również jest aby zgłaszać jakiekolwiek obawy w związku ze zdrowiem i
bezpieczeństwem każdego dziecka. Skontaktuj się z NSPCC helpline pod numerem 0808 800 5000
lub z Barnardo’s.
Najświeższe informacje i porady dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji
(Department for Education):
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-earlyyears-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-andcarers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-in-the-autumn-term

Zyczymy tobie i twojemu dziecku powodzenia w tym nowym roku szkolnym.

Kind regards

