
 

From mountain to sea

Zmiany w szkolach i edukacji w 2020 ze wzgledu na epidemie koronowirusa 
 
Czesto Zadawane Pytania 
 
 
Jakie sa implikacje zmian proceduralnych w zwiazku z Bezpieczenstwem i 
Zdrowiem w szkolach?  
W trakcie letnich miesiecy, Szkocki Rzad stworzyl ogolne wskazowki dla lokalnych 
wladz w zwiazku z bezpiecznym otwarciem szkol. Proces publikacji szczegolowych 
etapow jest w trakcie I szkoly sa zobowiazane do rewidowania swoich praktyk oraz 
procedur w sposob ciagly.  
 
Szkoly dokonaly rozleglej oceny ryzyka w procesie przygotowania sie na powrot dzieci 
w sierpniu. W rezultacie, wprowadzono nowe zasady oraz procedury w placowkach i 
beda one nieustannie aktualizowane. Zadne dwie szkoly nie sa takie same, wiec 
podejscie danej szkoly musi byc dopasowane do wlasnego kontekstu..   
 
Tworzenie oraz implementacja wszystkich nowych wskazowek bylo potrzebne, aby 
zapewnic zdrowie I bezpieczenstwo mlodych ludzi oraz personelu szkolnego. Duzym 
wyzwaniem okazalo sie ustalenie nowych praktyk dzialania. Wyjasnienie oraz 
egzeukcja wskazan zabrala sporo czasu I poniewaz bezpieczenstwo stalo sie 
priorytetem, niektore zadania, ktore wczesniej rutynowo byly wykonywane przez 
personel szkolny przed pandemia, nie sa teraz wykonywane tak czesto lub szybko, jak 
wczesniej.  
  
Z zewnatrz moze sie wydawac, ze szkoly sa takie same jak wczesniej – jednak nie sa. 
Zycie szkolne zmienilo sie diametralnie. Rodzice moga miec swiadomosc, ze wiele 
zapytan nie jest znajduje odpowiedzi w krotkim czasie oraz ze czlonkowie personelu 
zarzadzajacego nie sa dostepni pod telefonem, oraz ze informacja potrzebuja wiecej 
czasu by dotrzec do domow. Prosimy jednak o cierpliwosc, poniewaz opoznienia sa 
spowodowane faktem, ze personel spedza sporo czasu na superwizje oraz utrzymanie 
bezpieczenstwa w szkole. Szkoly nadal beda odpowiadac na Panstwa zapytania w 
najszybszym mozliwym czasie.  
 
Dlaczego nie moge wejsc do szkoly dziecka? 
Wszystkie szkoly w Aberdeenshire postepuja zgodnie z zaleceniami Szkockiego Rzadu, 
aby zapewnic bezpieczenstwo uczniow i personelu szkoly. Szkoly sa swiadome 
potrzeby redukowania ruchu w szkole pomiedzy grupami ludzi oraz potrzeby 
zapewnienia przestrzegania obostrzen, aby zapobiec wnikniecia infekcji do szkoly. Ze 
wzgledu na ten fakt, wiele szkol nie ma mozliwosci wpuszczenia rodzicow na teren 
budynku szkolnego.  
 
Kiedy zachodzi potrzeba zaangazowania rodzica w zycie szkoly, ze wzgledu chocby 
zapomnienia przez dziecka jakiejs rzeczy do szkoly lub sytuacje wyjatkowa w domu, 
szkola zrobi wszystko, by zaradzic takiej sytuacji. W takich przypadkach, rodzice 
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powinni zadzwonic do szkoly I wyjasnic problem, szkola wyjasni procedury w danej 
sytuacji. Najwazniejsza rzecza do zapamietania jest to, ze rodzice nie powinni pojawiac 
sie w szkole bez zapowiedzi, w takich przypadkach moze sie zdarzyc, ze nie zostana 
wpuszczeni do budynku szkolnego.  
 
Dlaczego szkola nie moze odpowiedziec na niektore moje pytania? 
Pomimo, ze mlodziez wrocila do szkoly, Covid 19 jest nadal aktywnym zagrozeniem w 
spolecznosci, I jak wszedzie indziej, szkoly musza sie nieustannie adaptowac do nowej 
zmiennej sytuacji. Pewnosc, do ktorej jestesmy bardzo przezwyczajeni, zniknela, I 
kazdy w kraju musi zmierzyc sie ze zmiennymi zasadami oraz restrykcjami, ktore 
zmieniaja sie z dnia na dzien lub tygodnia na tydzien. Dyrektor szkoly nie zawsze moze 
podjac dlugoterminowa decyzje.Naszym celem w tym momencie jest skupienie sie na 
wsparciu w nauce mlodziezy w bezpiecznym szkolnym srodowisku  
 
Kiedy powroca wywiadowki? 
Obecnie rodzice nie moga odwiedzac budynku szkolnego. W rezultacie, wywiadowki 
nie odbeda sie. Sytuacja w tym zakresie zostanie zrewidowana w listopadzie. Jesli 
sytuacja Covid 19 znacznie sie poprawi, restrykcje moga zostac rozluznione – w takiej 
sytuacji w gestii szkoly bedzie zdecydowac jak najlepiej zorganizowac wywiadowki. 
Moze to wygladac inaczej w kazdej ze szkol oraz pomiedzy szkola podstawowa I 
ponadpodstawowa.  
 
Rodzice powinni byc swiadomi, ze niekoniecznie musi to byc calkowity powrot do 
spotkan twarza w twarz. Jednak, szkoly zdaja sobie sprawe z potrzeby dzielenia sie 
informacja na temat postepow dzieci i beda sie zastanawiac nad najlepszym sposobem 
zorganizowania tego przeplywu informacji. Bedzie to przedmiotem rozmow partnerskich 
w kazdej ze szkol I rodzice zostana poinformowani o wynikach tych rozmow.  
 
Czy program lub sposob nauczania zostal zmodyfikowany ze wzgledu na zmiany?  
 
W szkolach nadal realizuje sie zalozenia wszystkich aspektow program szkolnictwa w 
klasach w stopniu najbardziej mozliwym, ale sa pewne zajecia – czesto praktyczne, 
ktore sa problematyczne. Wskazania Szkockiego Rzadu sugeruja, ze kiedy jest to 
mozliwe, szkoly powinny szukac opcji uczenia sie na zewnatrz budynku w celu 
dostarczenia pewnych aspektow programu szkolnego. Kiedy dane zadanie jest mocno 
uzaleznione od specjalistycznego wyposazenia/ sprzetu, nauczyciele musza rozpatrzyc 
– jak oraz czy mozna uzyc go bezpiecznie I zgodnie z tym oszacowac ryzyko.  W kazdej 
szkole, duzy nacisk kladziony jest na sprzatanie, regularne mycie oraz okazanie rak. 
Jest to teraz czescia rutynowych zajec w szkole.  
 
Dlaczego dzieci otrzymuja mniej zadan domowych? 
W normalnych czasie, zadania domowe sa integralna czescia tygodnia szkolnego. 
Obecnie jednak, zadania domowe powoduja pewne wyzwania. Przesuwanie materialow 
pomiedzy szkola i domem musi byc ograniczone ze wzgledu na ryzyko zakazenia. 
Dodatkowo, kiedy dzieci dostarczaja prace pisemne w zeszytach lub na papierze,  
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obejmuje to 72-godzinna kwarantanna, zanim prace zostana sprawdzone, to opoznienie 
moze zle wplywac na zaangazowanie dzieci. Szkoly moga zadawac zadania online I 
prosic o zwrot w ten sam sposob, ale jest to osiagalne tylko wtedy kiedy wszystkie dzieci 
maja dostep do komputera oraz internetu.  
 
Obecnie znajdujemy sie w fazie nazwanej przez Szkocji Rzad, Recovery czyli 
Rekonwalescencji. W tej fazie, glowny nacisk kladziony jest na Zdrowie I 
Bezpieczenstwo, literalnosc oraz zadanie domowe pozostaja na drugim miejscu. 
Szkoly, jednak, wkrotce beda rozpatrywac jak powrocic do zadan domowych w 
bezpieczny sposob i beda informawac Panstwo na biezaco o tym w jaki sposob zostanie 
to zorganizowane.  
 
Czesto Zadawane Pytanie dotyczace szkol srednich  
W jaki sposob przedmioty praktyczne sa dotkniete restrykcjami zwiazanymi z 
koronawirusem?  
 
Wiele przedmiotow w szkole wlacza w znacznym stopniu prace praktyczne – Sztuka, 
Muzyka, Teatr, Gotowanie, W-F, przedmioty techniczne, Biznes oraz Naukowe maja 
znaczne element praktyczne wbudowane w kursy. Szkocki Rzad, w porozumieniu z 
agencjami edukacyjnymi, pracuja and wskazaniami, ktore beda wykorzystane przez 
szkoly do planowania, ale I tu nie ma jednego rozwiazania dla wszystkich. Czynniki takie 
jak liczba uczniow, budynki szkolne, liczba personelu, plan zajec oraz dostepnosc 
materialow roznia sie z jednej szkoly do drugiej I maja wplyw na mozliwosci w danej 
szkole.  
 
Kiedy przedmiot jest uzalezniony od materialow oraz sprzetu, zasada jest dzielenie go 
pomiedzy uczniami przy pomocy protokolow czyszczenia po kazdym uzyciu, co 
powoduje dodatkowe implikacje, chocby w postaci okrojonego czasu nauczania, bo 
czas ten bedzie nalezalo poswiecic na czyszczenie sprzetu. Moze to oznaczac, ze 
uczniowie beda uczestniczyc w zajeciach opartych czesciej na demonstracjach niz 
aktywnym udziale.  
 
W taki sam sposob jak restrykcje dotycza silowni oraz basenow, dotycza tez one zajec 
W-F w szkole. Lekcje te  glownie odbywaja sie na zewnatrz, nawet przy nie najlepszej 
pogodzie a przebieralnie sa problemowe dla wielu szkol, kiedy sa male I czesto bez 
okien. Z tego wzgledu zalecane jest by uczniowie przychodzili do szkoly przebrani z 
stroj do cwiczen. Niektore szkoly maja odpowiednio duzo przestrzeni, aby zapewnic 
bezpieczenstwo, jednak w wielu szkolach nacisk na przestrzen do nauki nie pozwala na 
spelnienie tych warunkow.  
 
Zajecia z gotowania sa nastepnym wyzwaniem ze z wzgledu na ulozenie wiekszosci 
szkolnych kuchni, gdzie zachowanie dystansu spolecznego jest bardzo trudne i wiele 
sprzetow musi byc uzywanych wymiennie miedzy uczniami. Uczniowie sa zacheciani 
do zachowania odstepu od siebie, jednak nauczyciele maja obowiazek ten dystans 
zachowac jesli to tylko mozliwe. W malych kuchniach jest to trudne I dyrektorzy szkol 
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musza to brac pod uwage w rozpatrywaniu bezpieczenstwa personelu. Wprowadzono 
dodatkowe praktyki sprzatania, ktore powoduja ograniczenia czasowe. Rozwiazania 
tych problemow sa poszukiwane – jednak jak ze wszystkim w naszym “nowym 
normalnym” swiecie nie ma tutaj latwych odpowiedzi. 
 
Obecnie szkoly poszukuja sposobow na zapewnienie mozliwosci rozwoju umiejetnosci 
praktycznych, ale nie jest to latwe. Nauczyciele pracuja wspolnie wewnatrz wlasnych 
szkol oraz z innymi szkolami, aby znalezc rozwiazania dla tych wyzwan, podczas 
oczekiwania na obiecane zalecenia rzadowe. 
 
Dlaczego starsi uczniowie, ktorzy wybrali opcje z college’m nie moga 
uczestniczyc w zajeciach w college’u?  
College, tak jak szkoly, musial zamknac drzwi dla swoich studentow na poczatku 
lockdownu. Musial wykonac wiele przygotowan, wlaczajac szczegolowa ocene ryzyka, 
aby moc sie bezpiecznie otworzyc. Wskazania rzadowe zostaly opublikowane na 
poczatku wrzesnia i zawieraly kroki, ktore nalezy poczynic, aby pozwolic uczniom 
szkolnym powrocic na kursy powiazane.  
 
W tej chwili, kursy w NESCol, SRUC oraz Dundee and Angus College sa dostarczane 
studentom online, rownoczesnie przygotowane sa plany do otwarcia niektorych kursow 
na miejscu. Pomimo, ze obraz rozni sie pomiedzy college’ami, ogolnie mowiac, jesli 
kurs nie zawiera wielu elementow prakycznych, moze byc dostarczony online 
calkowicie lub czesciowo. Dla kursow praktycznych, planowanie jest w trakcie. Ze 
wzgledu na dystans spoleczny, ktory aplikuje sie rowniez do college’y oraz ze glownymi 
uczesnikami kursow sa osoby dorosle, mozliwosc cotygodniowego uczeszczania do 
nich przez uczniow szkolnych moze byc malo prawdopodobna. Moze to oznaczac, ze 
uczniowie nie beda w stanie ukonczyc pelnych kursow, jednak kwalifikacje I certyfikaty 
powinny zostac wydane.  
 
Szkoly robia co moga, aby zapewnic odpowiednie procedury dla uczniow z kursami 
college’owskim w planie lekcji, ale moze zajac to troche czasu do sfinalizowania 
ostatecznych planow.  
 
Co sie wydarzy w sprawie egzaminow SQA? 
W poprzednim roku, egzaminy sie nie odbyly oraz przedlozenie pracy z kursow rowniez 
byla niemozliwa ze wzgledu na zamkniecie szkol w marcu. W tym roku, Rzad Szkocki 
planuje pelna sesje egzaminacyjna w 2021. W tym momencie, odbywaja sie szerokie 
konsultacje z Lokalnymi Wladzami, Zwiazkami Zawodowymi Nauczycieli oraz 
czlonkami stowarzyszen nauczycielskih, aby wypracowac mozliwy od zrealizowania 
plan na 2021, z planami awaryjnymi wlacznie na wypadek ponownego wzrostu Covid 
19. Caly zakres czynnikow musi byc przemyslany: 

• Mozliwosc nauczania pelnego kursu nie jest juz w pelni mozliwa ze wzgledu na 

straty czasowe spowodowane przez zamkniecie szkol, oraz mozliwe kolejne, 

jesli taka zapadnie decyzja o lockdownie.  
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• Restykcje Bezpieczenstwa I Zdrowia oznaczaja, ze niektore praktyczne zajecia 

nie moga sie odbyc wcale, lub tylko czesciowo.  

• Zachowanie dystansu spolecznego moze utrudniac organizacje egzaminow w 

niektorych szkolach.  

• Rozklad przyjec na Uniwesytety wplywa na termin egzaminow, co oznacza limit 

na okres w ktorym egzaminy moga sie odbyc.  

Niepewnosc otaczajaca plany SQA niewatpliwie wywoluje niepokoj wsrod mlodziezy, 
rodzicow oraz nauczycieli, ale wszyscy musimy zaczekac na ostateczne decyzje oraz 
wskazowki co do oceny osiagniec uczniow oraz organizacji egzaminow, w 
szczegolnosci. W miedzyczasie, personel w szkolach probuje zapewnic kluczowe 
aspekty I umiejetnosci dla uczniow z kazdego mozliwego kursu, az do momentu 
uzyskania kolejnych informacji i wytycznych. Celem jest zachecanie uczniow do 
pozytywnej postawy oraz wykorzystania mozliwych szans do osiagniec w najwiekszym 
mozliwym stopniu.  
 
Ktore regularne wydarzenia szkoly moge oczekiwac, ze sie wydarza podczas roku 
szkolnego?  
Szkolne zycie odbija jak w lustrze zycie w spoleczenstwie I tak samo jak w przestrzeni 
publicznej wiele wydarzen jest odwolanych, szkolne wydarzenia sa przedmiotem tych 
samych regulacji Covid 19. Oznacza to, ze szkoly nie sa w stanie zaplanowac wydarzen 
tj. Szkolne koncerty, charytatywne oraz wydarzenia programowe. Nawet szkolne 
dyskoteki I bale sa zagrozone w swojej obecnej formie. Jesli restrykcje zostana 
rozluznione, moze pojawic sie mozliwosc na przeprowadzenie tradycyjnych wydarzen 
ze szkolnego kalendarza, jednak w zmiennej sytuacji, szkoly beda infomowac na 
biezaco.  
 
Jak, jako rodzic, moge pomoc w obecnej sytuacji? 
Jest to czas wielkiej niepewnosci dla wszystkich: nikt nie ma przewodnika na latwe 
przejscie przez pandemie. Nasza mlodziez, doswiadczona ta sytuacja, wyjdzie z tego 
silniejsza I odporniejsza, jesli rodzice oraz personel szkolny beda pracowac wspolnie. 
Prosimy o kontynuacje wsparcia w kazdy mozliwy sposob, przy zachowaniu obecnych 
I zmiennych restrykcji, wspierac Komitet Rodzicielski, oraz rodzicielskie fora w Panstwa 
szkole.  
 


