
 

Informacje dla rodziców przed ponownym otwarciem szkół  

 

 

 

Każdy ma inne odczucia związane z powrotem do szkoły. Niektórzy rodzice i dzieci mogą 

czuć się szczęśliwi – inni trochę zaniepokojeni. Nie ma w tym nic złego. Spokojne, 

optymistyczne podejście będzie miało pozytywny wpływ na Twoje dziecko, oraz pomoże mu 

przystosować się do nowych realiów. Przypomnij mu, jak ważne jest rozmawianie o swoich 

odczuciach z innymi.  

Upewnij je również, że zawsze jest ktoś, z kim mogą porozmawiać, jeżeli się czymś martwią.   

Ważne jest również, aby przypomnieć dzieciom pozytywne strony powrotu do szkoły, jak 

kontakt z rówieśnikami, powrót do codziennej rutyny oraz udział w zajęciach szkolnych.  

Posiadanie dobrych nawyków pomoże Twojemu dziecku zaklimatyzować się z powrotem w 

szkole. Zachęcaj je do zdrowej diety, sportu, kontaktów z przyjaciółmi i dobrej rutyny snu.  

Włożyliśmy dużo pracy w to, aby nasze szkoły działały w sposób bezpieczny.  

Jesteśmy świadkami ogromnych postępów w walce z Covid-19. Wiele miejsc publicznych 

jest ponownie otwartych, a potrzebne nam usługi znów są dostępne. 

Organy zdrowia publicznego dokładnie rozważyły środki potrzebne w szkołach, aby 

zapewnić bezpieczeństwo nas wszystkich.  

Wszyscy jesteśmy lepiej chronieni przed wirusem, kiedy starannie przestrzegamy zasad 

bezpieczeństwa wprowadzonych w szkołach.  

Prosimy wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły, aby pamiętali o tych zasadach, po to 

by zapewnić bezpieczeństwo nas wszystkich. Szkoły będą przypominać uczniom jakich 

reguł należy przestrzegać, za pomocą tego wideoklipu, odpowiednio dostosowanego do 

wieku uczniów, oraz innych instrumentów.  

Najważniejsze jest, aby osoby z objawami Covid-19, takimi jak gorączka, kaszel, problemy z 

oddychaniem lub utratą węchu lub smaku, nie przychodziły do szkoły. Prosimy postępować 

zgodnie z zaleceniami HSE odnośnie samoizolacji oraz skonsultować się ze swoim 

lekarzem rodzinnym. Jeżeli jakikolwiek uczeń poczuje się źle podczas zajęć szkolnych, 

powinien od razu poinformować o tym nauczyciela.  

Dokładne mycie rąk i praktyki higieniczne będą ważne dla wszystkich uczniów. Upewnij się, 

że dziecko wie, że należy używać chusteczek higienicznych do przykrycia ust podczas 

kaszlu lub kichania, oraz że należy kaszleć lub kichać w łokieć. 

W wyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkole średniej, zachowywany będzie 

dystans społeczny pomiędzy uczniami.  



W szkole podstawowej młodsze roczniki nie będą musiały zachowywać dystansu 

społecznego, ale dzieci będą podzielone na mniejsze grupy w klasach.  

Podczas odwożenia i odbierania uczniów prosimy o zachowanie fizycznej odległości, stosując 

się do wskazówek szkoły dotyczących tego, kiedy i gdzie należy iść. Chociaż może to być 

trudne, ważne jest, aby rodzice nie gromadzili się przy bramach szkoły w celu spotkań 

towarzyskich przed i po zajęciach. Zachowanie fizycznej odległości, noszenie maski i nie 

gromadzenie się przy wejściu pomoże utrzymać szkołę Twojego dziecka otwartą. 

Wszyscy pracownicy szkoły, oraz uczniowie szkół średnich, mają obowiązek noszenia 

maseczki.  

Jeżeli jest to możliwe oraz bezpieczne, spróbuj zachęcić swoje dziecko, aby chodziło do 

szkoły na nogach lub jeździło na rowerze.  

W autobusie szkolnym uczniowie muszą usiąść na wyznaczonym dla siebie miejscu. 

Uczniowie szkół średnich będą również musieli nosić maseczki podczas jazdy autobusem 

oraz czekając na przystanku.  

Szkoły będą komunikować się bezpośrednio z rodzinami, aby przypomnieć Wam o 

obowiązujących procedurach. Porozmawiajcie razem w domu o tym, czego można się 

spodziewać po powrocie do szkoły.  

Nauczyciele rozumieją, że nauka uczniów mogła zostać zakłócona podczas okresów 

zdalnego nauczania, i będą pracować z uczniami, aby rozwiązać wszelkie problemy. 

Pamiętaj, że wszyscy mamy do odegrania rolę, aby dzieci mogły bezpiecznie uczęszczać do 

szkoły. Ważne jest, abyś stosował się do zaleceń zdrowia publicznego w celu zachowania 

bezpieczeństwa w naszym środowisku szkolnym. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź gov.ie/backtoschool 

 

 

 

 


