
Rezumatul scrisorii din data de 12 iunie 2020, adresată părinților și tutorilor legali ai elevilor din sistemul 
de învățământ cu predare normală 
Din partea d-lui Alistair Gaw, Director executiv al Serviciului Comunități și familii 
 
Scrisoarea integrală a fost trimisă în limba engleză și poate fi consultată pe pagina de internet a consiliului 
local aici: 
https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/27455/letter-to-mainstream-parents-and-carers 
 
Părinții care necesită asistență bilingvă pot folosi metode de traducere online ca de exemplu  Googletranslate 
(https://translate.google.com/).Varianta “document” vă permite să încărcați documentul și să selectați limba 
dorită. 
 
REZUMATUL CHESTIUNILOR PRINCIPALE 
Această perioadă este una dificilă pentru toată lumea și dorim să vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere și 
sprijin. Dorim să vă informăm că lucrăm din greu la asigurarea măsurilor necesare pentru ca elevii și  
personalul didactic să poată reveni la școală în siguranță. 
 
Date 
Școlile se vor redeschide elevilor începând cu ziua de miercuri 12 august 2020.  (Luni 10 și marți 11 august 
vor fi zile de formare și instructaj pentru cadrele didactice și angajații școlilor). Vacanța de vară din anul 2021 
va începe cu o săptămână mai devreme. Semestrul de vară se va încheia în ziua de vineri, 25 iunie 2021. 
 
Luna iunie  
Luna iunie va fi folosită ca lună de pregătiri pentru redeschiderea școlilor în luna august. Școala online va 
continua să se desfășoare pe tot parcursul lunii iunie. Copiii care necesită sprijin pentru mutarea la o nouă 
școală, vor fi invitați împreună cu familiile lor să ia parte la o ședință de tranziție. Școlile vor lua legătura cu 
aceste familii în vederea stabilirii detaliilor legate de aceste ședințe de tranziție. 
 
Predarea mixtă din august – care sunt aranjamentele? 
Noul model de predare mixtă (predare  parțial la școală și parțial de acasă) va fi o îmbunătățire față de forma 
actuală de școală online dar nu este nici pe departe o formă ideală. Noi vom îmbunătăți aceste aranjamente 
în funcție de situația existentă. 
 
Conform directivelor Guvernului Scoției și recomandărilor  Departamentului de sănătate publică din Scoția , 
distanțarea socială, regulile de igienă și evaluarea riscurilor vor fi esențiale pentru menținerea siguranței 
elevilor și a personalului.  Acest lucru înseamnă că nu toți copiii vor putea fi la școală tot timpul. Pentru a 
respecta distanțarea socială se anticipează ca 33% dintre elevi să poată să fi prezenți  la școală în orice 
moment dat. Când situația ne va permite, vom mări numărul elevilor din școli.  
 
Când vor merge copiii mei la școală? 
Se va întocmi un orar prin rotație pentru zilele când se va învăța de acasă și pentru zilele când se va merge la 
școală. Directorul/directoarea școlii dvs. vă va contacta înaintea datei de 24 iunie pentru a vă aduce la 
cunoștință zilele în care trebuie să vă duceți copilul/copiii la școală. 
 
În cadrul tuturor școlilor, lecțiile cu prezență la școală se vor ține  de luni până joi. În zilele de vineri, cadrele 
didactice vor oferi asistență pentru învățatul de acasă. Se va continua acordarea de sprijin doar copiilor 
angajaților-cheie pe tot parcursul săptămânii (de luni până vineri) în intervalul normal de funcționare al școlii 
și în cadrul școlii la care este înmatriculat/ă elevul/eleva. În zilele în care copiii vor merge efectiv școală, ziua 
de școală va avea durata normală. 
 
Copiii de vârstă preșcolară (grădiniță) și cei din școlile primare, vor fi grupați pentru a permite membrilor 
familiei să meargă la școală în aceeași zi.  La școala secundară elevii vor fi grupați în funcție de clasa sau de 
grupul de familie în funcție de aranjamentele stabilite de către școală. 
 
Întreținerea  și deschiderea clădirilor 

https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/27455/letter-to-mainstream-parents-and-carers
https://translate.google.com/


Directorii/directoarele școlilor vor lua legătura cu părinții înainte de sfârșitul semestrului pentru a furniza 
detalii legate de aceste aranjamente. 
 
Dorim să vă reasigurăm că ne dăm toată silința ca școlile să fie pregătite pentru reîntoarcerea la școală a 
copiilor dvs. în luna august. Deși învățătura și predarea au o importanță crucială, sănătatea și siguranța 
copiilor, a tinerilor și a adulților din școli, primează și vor fi punctele centrale pe care ne vom concentra toate 
eforturile. 


