
1 
 

Powrót do szkoły – Najczęściej zadawane pytania dla rodziców i uczniów.  
 

Walijski Minister Edukacji ogłosił, że chciałby aby wszystkie dzieci i młodzież w Walii 
miały możliwość uczęszczania do szkoły w nadchodzącym semestrze letnim. 

Celem zajęć w szkole ma być “Sprawdzenie, Nadrobienie zaległości i Przygotowanie 
się na lato i wrzesień.”  
 
Zgodnie z zaleceniami rządu, Rada Cardiff współpracuje ze szkołami by zapewnić 
bezpieczeństwo uczniom, rodzicom i personelowi kiedy szkoły zostaną otwarte 29 
czerwca 2020 r.  
 
Szkoły poczynią ustalenia zgodnie z warunkami danej placówki i poinformują 
rodziców bezpośrednio o indywidualnych warunkach dla swoich uczniów.  
 
Poniżej znajduje się szereg najczęściej zadawanych pytań, jakie mogą mieć rodzice, 
opiekunowie i uczniowie.  
 
Ogólne 
 
Dlaczego szkoły w Walii są otwierane podczas gdy w Anglii pozostają 
zamknięte?  

- Od kiedy Rząd Walijski ogłosił decyzję o ustawowym zamknięciu szkół w 
marcu, nasza wiedza na temat wirusa i jego długoterminowych skutków się 
rozwinęła. Obecnie wiemy, że będziemy musieli z nim żyć przez jakiś czas 
oraz że będzie on dla nas wyzwaniem w najbliższej przyszłości. 

- Rząd Walijski daje dzieciom i młodzieży możliwość “Sprawdzenia, 
Nadrobienia zaległości i Przygotowania” zanim rozpocznie się wrzesień. 
Zrobienie tego teraz da dzieciom niezbędny czas na kontakt przed 
rozpoczęciem wakacji letnich, co będzie mieć istotny wpływ na stosunki 
społeczne, naukę i nadrobienie zaległości. Pomoże to przygotować uczniów 
na wspólne spędzanie czasu po wakacjach letnich oraz pozwoli szkołom na 
przetestowanie ich funkcjonowania przed semestrem jesiennym.  

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Co zostało zrobione, żeby szkoły były bezpieczne?  

- Każda szkoła przeszła szereg ocen dotyczących ryzyka i współpracowała ze 
specjalnie wydelegowanym Zespołem do spraw zdrowia i bezpieczeństwa, 
aby ustalić w jaki sposób może ona bezpiecznie funkcjonować. Obejmowały 
one nowe wytyczne dotyczące budynku i higieny oraz środki zachowania 
dystansu społecznego.   

 
Czy szkoła będzie regularnie czyszczona?   

- Tak, szkoły będą dokładnie czyszczone przed otwarciem, a gruntowne 
sprzątanie będzie przeprowadzane dwa razy dziennie za pomocą środków 
dezynfekujących, szczególną uwagę przykładać się będzie do powierzchni 
najczęściej dotykanych takich jak poręcze, klamki, przyciski, krany, spłuczki i 
tym podobne.  
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Czy szkoły zapewnią dzieciom środki do mycia rąk i środki dezynfekujące?  

- Tak, regularne mycie rąk stanie się częścią szkolnego planu dnia, pierwszym 
punktem dla wszystkich uczniów zaraz po przyjściu do szkoły i później co 
godzinę. Punkty do dezynfekcji rąk będą rozstawione w newralgicznych 
miejscach szkoły, w tym przy wejściu do szkoły i w pobliżu toalet. 

 

W jaki sposób szkoły upewnią się, że dzieci zachowują dystans społeczny?  

- Szkoły przeszły oceny dotyczące pojemności i ustaleń dotyczących 
przestrzeni. Meble w salach lekcyjnych zostały poprzestawiane by uzyskać 
dodatkową przestrzeń dla uczniów, a na podłogach pojawiły się oznaczenia 
pokazujące uczniom w jakich odległościach od siebie muszą stać. Szkoły 
skorzystają z terenów zewnętrznych tam gdzie to możliwe, a niektóre ze szkół 
wprowadzą jednokierunkowe drogi przemieszczania się. 
 
Szyby z plexi będą zamontowane w miejscach spotkań twarzą w twarz, aby 
chronić zarówno dzieci jak i personel. 

 
W jaki sposób rozwiązana zostanie sprawa dystansu społecznego w 
przypadku przywożenia i odbioru dzieci? 

- Tam, gdzie to możliwe szkoły rozłożą godziny przyprowadzania i odbierania 
dzieci. Dodatkowo, w niektórych szkołach zostaną wprowadzone zmiany w 
ruchu drogowym, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzinom w 
momencie przyprowadzania i odbierania dzieci. Zmiany mogą objąć 
zamknięcie dróg, trasy jednokierunkowe i poszerzenie chodników. 

- Rodzice i opiekunowie proszeni są o pilnowanie trzymania dystansu 
społecznego kiedy przywożą i odbierają dzieci ze szkoły i o nie gromadzenie 
się w tych godzinach. 

W jaki sposób młodsze dzieci mają utrzymywać dystans społeczny?  

- Wiadomo, że w przypadku młodszych dzieci nie zawsze będzie możliwe 
zachowanie dystansu społecznego, w związku z tym wprowadzone zostaną 
zasady dokładnego mycia i higieny rąk oraz stosowane będą środki ochrony 
indywidualnej przez pracowników bezpośrednio pracujących z dziećmi. 
Grupowanie młodszych dzieci jest również zalecane przez Rząd Walijski w 
przypadkach, kiedy dystans społeczny nie byłby możliwy do zachowania, lub 
kiedy byłoby to korzystne dla młodszych dzieci. 

- Proszę o zapoznanie się ze wskazówkami Rządu Walijskiego dotyczącymi 
ochrony dzieci poniżej 5 roku życia:  
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare 

Czy personel będzie nosił środki ochrony indywidualnej lub maseczki?  

- Zgodnie ze wskazówkami Rządu Walijskiego należy zasłaniać twarz, kiedy 
nie ma możliwości zachowania 2 metrów dystansu. Środki ochrony 
indywidualnej będą zakładane przez personel podczas sytuacji dotyczących 
higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy lub podawania leków.  
 

 
 

https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare


3 
 

Czy moje dziecko może nosić maseczkę do szkoły?  

- Rząd Walijski wydał wytyczne, że twarz należy zakrywać kiedy nie ma 
możliwości zachowania 2 metrów dystansu, jest to szczególnie istotne kiedy 
podróżuje się do lub ze szkoły środkami publicznego transportu. Rada 
zapewni maseczki dla dzieci od 7 roku życia wzwyż, by zapewnić im 
bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Rada będzie monitorowała 
wymagania dotyczące maseczek w środowisku szkolnym i będzie reagować 
na wszelkie rekomendacje dotyczące ich użycia wydane przez Rząd Walijski. 

 
Czy moje dziecko powinno iść do szkoły, jeśli ma jakiekolwiek objawy COVID 
lub mieszka z kimś, kto ma objawy COVID?  

- Pod żadnym pozorem uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły, jeśli:  
o nie czują się dobrze, mają jakikolwiek z trzech objawów COVID-19 

(nowy ciągły kaszel, wysoką temperaturę lub utratę smaku lub 
zapachu) lub otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19 w ciągu 
ostatnich 14 dni 

o mieszkają w domu z osobą, która ma objawy COVID-19 lub otrzymała 
pozytywny wynik testu na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni 

- Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły, to prosimy o telefon do szkoły i 
poinformowanie, że Twoje dziecko lub któryś z członków rodziny jest chory  

Czy po przyjeździe do szkoły dzieciom będzie mierzona temperatura?  

- Nie. Jednakże, jeśli dziecko będzie wydawało się być chore w szkole, jego 
temperatura może zostać zmierzona w celu ustalenia odpowiednich środków, 
zanim dziecko zostanie odebrane ze szkoły.   

 
Czy personel i dzieci będą badane na COVID-19? 

- Wszystkie osoby symptomatyczne, w tym pracownicy kluczowi i dzieci, mogą 
teraz zarezerwować badanie, więcej informacji można znaleźć tutaj: 
https://gov.wales/apply-coronavirus-test  
 

Co się wydarzy, jeśli u kogoś ze szkoły wynik na COVID-19 będzie pozytywny? 

- Jeżeli ktoś wykaże objawy w szkole, zostanie odizolowany w osobnym 
pomieszczeniu dopóki nie zostanie odebrany i zabrany do domu. Każdy 
wykazujący symptomy powinien pozostać w domu przez 7 dni i umówić się na 
przeprowadzenie badania. Każdy kto zamieszkuje z osobą wykazującą 
objawy, ale czuje się dobrze powinien pozostać w domu przez 14 dni od 
czasu kiedy pierwsza osoba zachorowała.  
 

Czy wśród pracowników przeprowadzone zostanie badanie na przeciwciała?  

- Pracownicy edukacyjni pracujący w naszych szkołach będą grupą 
priorytetową podczas nowych testów na obecność przeciwciał. Ministerstwo 
zdrowia wdroży program w szkołach w Cardiff od 29 czerwca po powrocie do 

szkół. 

 
 
 
 

https://gov.wales/apply-coronavirus-test


4 
 

Obecność w szkole  
 
Co jeśli moje dziecko lub ktoś z naszej rodziny musi się chronić? 

- Jeśli Twoje dziecko lub ktoś z rodziny musi się chronić nie powinno ono 
wracać do szkoły pod koniec czerwca na lekcje. Dzieci muszące się chronić w 
dalszym ciągu otrzymywać będą pomoc od szkół w inny sposób. 
 

Co się stanie, jeśli nie zdecyduję się na wysłanie mojego dziecka do szkoły 
przed końcem semestru? Czy zostanę ukarany /-a grzywną? 

- Rząd Walijski podjął decyzję, że rodzice, którzy nie zdecydują się wysłać 
dziecka / dzieci do szkoły w tym okresie nie zostaną ukarani grzywną. Dzieci 
te w dalszym ciągu otrzymywać będą pomoc od szkół w inny sposób.  
 

Czy będzie to miało wpływ na ich szkolną frekwencję?  

- Nie – Rząd Walijski wprowadził zmiany w deklaracjach uczęszczania do 
szkoły w tym roku szkolnym, aby zapewnić, że nie wpłynie to na frekwencję 
obecności dzieci.  

- Jednakże szkoły i placówki powinny prowadzić rejestr obecności dla tych z 
dzieci, które zgłosiły chęć powrotu w tym czasie, a ich rodziny powinny 
zgłaszać szkołom jeśli dziecko nie może udać się do szkoły. Pomoże to 
szkołom, placówkom i władzom lokalnym zaplanować i zrozumieć wszelkie 
bariery dla uczniów powracających do szkoły oraz zorganizować wszelką 
dalszą potrzebną pomoc. 

 
Jesteśmy rodziną z mniejszości etnicznej (ang. BAME) czy wysłanie dzieci do 
szkoły jest bezpieczne?  

- Narzędzie oceny ryzyka siły roboczej Rządu Walijskiego odnośnie COVID-19 
zostało opracowane, aby pomóc w rozwiązaniu poszczególnych czynników 
ryzyka, niezależnie od pochodzenia etnicznego.  

 
 
Dzień szkolny  
 
Kto decyduje które roczniki wracają i kiedy? 

- Rząd Walijski wydał szkołom zalecenie, aby funkcjonowały one maksymalnie 
w jednej trzeciej normalnej pojemności, chociaż będzie to zależeć od 
lokalnych czynników, takich jak dostępność personelu i rozkładu szkół. 
Oznacza to, że nie wszystkie dzieci będą mogły wrócić do szkoły tego 
samego dnia. 

- Celem jest, aby wszyscy uczniowie mieli w tym czasie kilka osobistych 
spotkań ze swoimi nauczycielami i będzie to wspierane przez ciągłe uczenie 
się w domu. 

- Decyzje poszczególnych szkół, które grupy przyjmują i w które dni zostaną 
przekazane do wiadomości przez szkołę dziecka.  

 
Czy dzieci z grup przedszkolnych i z zerówki powrócą do szkoły? 

- Zalecamy, aby dzieci z grup przedszkolnych nie wracały do szkoły przed 
wrześniem. Niektóre szkoły, które mają dostęp do personelu zajmą się tą 
sprawą na szczeblu lokalnym. 
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Jeśli szkoły nadal zapewniają opiekę dzieciom pracowników kluczowych, czy 
będzie miejsce na powrót innych dzieci? 

- Wszystkie szkoły będą nadal zapewniać opiekę dzieciom pracowników 
kluczowych.  

- Ponieważ jednak oczekuje się, że nie więcej niż 30% dzieci w szkole będzie 
uczęszczać do szkoły w danym momencie w celu zachowania dyscypliny 
zdrowia i bezpieczeństwa, szkoły będą musiały ostrożnie zrównoważyć liczbę 
miejsc opieki nad dziećmi i liczbę dzieci „powracających do szkoły”, które 
będzie można przyjąć w danym momencie. 

- Lokalne władze będą współpracować z poszczególnymi szkołami w celu 
wspierania oceny zdolności i upewnienia się, że są miejsca dla wszystkich 
uczniów odnośnie Sprawdzenia, Nadrobienia zaległości i Przygotowania 
przed końcem semestru. 

 
Ile dzieci będzie jednocześnie w klasie? 

- Każda szkoła przeszła ocenę pojemności by określić jak wielu uczniów może 
bezpiecznie przyjąć, żeby zachować zasady dystansu społecznego. Układ, 
wygląd i rozmiar każdej szkoły jest inny, a ich sale lekcyjne różnią się 
wielkością. Dlatego liczby mogą się różnić pomiędzy szkołami, wiemy jednak, 
że klasy zostaną podzielone na mniejsze grupy. 

 
Czy uczniowie szkół średnich nadal będą mieli różnych nauczycieli do różnych 
przedmiotów, czy też będą mieli jednego nauczyciela przez cały dzień? 

- Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczniowie pozostawali w tej samej 
sali i mogli uniknąć przemieszczania się tak, jak to było do tej pory. Uczniowie 
otrzymają jak najwięcej okazji do nauki i przerw na świeżym powietrzu. 
Ustalenia będą dokonywane przez poszczególne szkoły. 

Czy rodzeństwo będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w tym samym dniu? 

- To będzie decyzja poszczególnych szkół, a szkoła skontaktuje się 
bezpośrednio z rodzicami.  

 
Czy moje dziecko będzie miało zajęcia ze swoim nauczycielem? 

- Tam, gdzie to możliwe dzieci będą mogły przebywać ze swoim nauczycielem, 
jednak niektórzy pracownicy szkoły mogą osłaniać lub chronić członków 
swojej rodziny i nie będą mogli wrócić do szkoły w tym czasie.  

 
Czy moje dziecko będzie ze swoimi przyjaciółmi? 

- Klasy zostaną podzielone na grupy w zależności od miejsca i pojemności. O 
tym, kto jest w każdej grupie decyduje każda szkoła, a rodzice otrzymają 
informacje bezpośrednio ze szkoły. 

 
Czy dzieci będą miały czas na zabawę i w jaki sposób przestrzegany będzie 
dystans społeczny w tym czasie? 

- Tak, dzieci będą miały przerwy na zabawę i przerwy na lunch, ale będą one 
rozłożone w taki sposób, aby ułatwić zachowanie dystansu społecznego. 
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Ile dni moje dziecko będzie chodzić do szkoły i czy będą to normalne godziny 
szkolne? 

- To będzie decyzja poszczególnych szkół, a szkoła skontaktuje się 
bezpośrednio z rodzicami.  

 
Co moje dziecko musi zabrać ze sobą do szkoły, czy potrzebuje własnego 
wyposażenia? 

- Zostanie to ogłoszone przez każdą szkołę.  
 

Czy dzieci będą nosiły mundurki? 

- Decyzje dotyczące mundurków szkolnych należą do organu zarządzającego, 
jednak Rząd Walijski radzi uczniom, aby nosili ubrania wygodne i łatwe do 
prania.  

- Zaleca się, aby unikać mundurków, które nie mogą być prane mechanicznie. 

 

Program  

Czy moje dziecko będzie wykonywało zwykłe zadania szkolne? 

- Rząd Walijski określił, że celem zajęć szkolnych jest Sprawdzenie, Nadrobienie 
zaległości i Przygotowanie do lata i września. Jest to możliwość dla dzieci, aby 
przyszły do szkoły, spotkały się z nauczycielami i przyjaciółmi oraz aby 
przygotowały się do powrotu we wrześniu z wprowadzonymi już zmianami. 
Dlatego normalny program nauczania został zawieszony do końca semestru. 

 
Moje dziecko jest w 6 klasie i rozpoczyna szkołę średnią we wrześniu, czy 
będzie miało ono kontakt ze swoją nową szkołą?  

- Szkoły średnie współpracują ze szkołami podstawowymi w celu zbadania 
możliwości kontaktu uczniów klasy 6 z nową szkołą. Wszystkie rozwiązania 
muszą zagwarantować, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są najważniejsze. 
Z tego powodu prawdopodobne jest, że większość ustaleń dotyczących 
przejścia będzie prowadzonych wirtualnie. 

- Niektóre szkoły średnie utworzyły wirtualne projekty dotyczące zmiany szkoły, 
aby uczniowie klas 6 mogli dowiedzieć się więcej o swojej nowej szkole, 
zawierające między innymi informacje o personelu, mundurkach, 
oczekiwaniach, mapy szkoły, a także umożliwiające uczniom zgłoszenie 
wszelkich pytań, które mogą mieć. 

Co należy rozumieć przez „mieszany” model uczenia się? 

- Mieszany model uczenia się to metoda nauczania, która integruje technologię 
i media cyfrowe z tradycyjnymi zajęciami w szkole, dając dzieciom większą 
elastyczność w nauce w różnych środowiskach edukacyjnych. Takie 
podejście pozwoli dzieciom na kontynuowanie nauki szkolnej w środowisku 
domowym. 

 
Kiedy szkoły wrócą do normalności? 

- Obecnie nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Kierujemy się 
wskazówkami Rządu Walijskiego i Walijskiego wydziału zdrowia. To, co 
wydarzy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy w związku ze wskaźnikiem 
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infekcji wpłynie na sposób funkcjonowania szkół w przyszłych miesiącach, ale 
jest prawdopodobne, że przez dłuższy czas szkoły nie wrócą do stanu sprzed 
zamknięcia.   

 
 
Uczniowie kończący szkołę 
 
Moje dziecko jest w klasie 11-tej i rozpoczyna naukę w koledżu we wrześniu 
czy będzie to miało jakiś wpływ?  

- Rząd Walijski przekazał informacje dotyczące koledżów i placówek 
edukacyjnych dla uczniów powyżej 16-go roku życia. Można je znaleźć tutaj: 
https://gov.wales/guidance-face-face-further-education-and-work-based-
learning-coronavirus 
 

Moje dziecko w tym roku kończy szkołę i będzie potrzebowało pomocy w 
podejmowaniu decyzji dotyczących swojej przyszłości – np. o pójściu do 
pracy, koledżu, na uniwersytet lub do pracy. Jak mogę uzyskać dla nich 
poradę? 

- Można wysłać email do Rady na następujący adres email: 
intoworkadvice@cardiff.gov.uk lub zadzwonić pod numer tel. 02920 87071, a 
jeden z naszych doradców skontaktuje się z Tobą, aby zaoferować pomoc z 
naszych programów: Pomoc dla Młodzieży lub Wprowadzenie do Pracy. 

- Można także odwiedzić stronę internetową Rady ‘Into Work‘, na której 
dostępna jest opcja czatu internetowego: www.intoworkcardiff.co.uk 
 

Terminy semestrów szkolnych 

 
Kiedy zakończy się semestr letni? 

- Semestr letni zakończy się 20 lipca. 

 
Dlaczego data ta różni się to od daty zakończenia ogłoszonej pierwotnie przez 
Rząd Walijski, tj. 27 lipca? 
 

- Rząd Walijski i związki zawodowe pracowników szkolnych nie były w stanie 
wypracować wspólnego stanowiska dotyczącego czwartego tygodnia 
szkolnego pomimo trwających dyskusji. Bez takiej umowy na poziomie 
krajowym terminy semestrów szkolnych pozostaną kwestią do ustalenia na 
szczeblu lokalnym. Na tym późnym etapie bardzo ważne jest, aby w ciągu 
tygodnia dyrektorzy szkół i szkoły mieli jasność co do planowania powrotu 
uczniów. W związku z tym Rada Cardiff nie będzie starała się wprowadzić 
zmian w istniejących terminach semestrów szkolnych, więc obecny semestr 
skończy się 20 lipca. 

 
Czy w semestrze jesiennym będzie dodatkowy tydzień wakacji? 
 

- Ustalenia dotyczące semestru jesiennego są nadal przedmiotem dyskusji na 
szczeblu krajowym. Aktualizacje będą przekazane, gdy będą dostępne dalsze 
informacje. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
mailto:intoworkadvice@cardiff.gov.uk
http://www.intoworkcardiff.co.uk/
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Wyżywienie 
 
Czy będą dostępne posiłki w szkole? 

- W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów do końca semestru 
letniego nie będzie zapewnionego wyżywienia w głównych szkołach 
podstawowych i średnich. 

- W zależności od długości pobytu w szkole uczniowie będą musieli przynieść 
ze sobą jedzenie na lunch. 
 

Co jeśli moje dziecko zwykle otrzymuje bezpłatne posiłki szkolne? 

- System płatności i kuponów na bezpłatne posiłki szkolne będzie 
kontynuowany i można z niego skorzystać, aby zapewnić dzieciom jedzenie 
na lunch, jeśli będą tego potrzebować. 

 
 
Uczniowie specjalni dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi 
 
Czy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji zdrowotnej powinni wrócić do 

szkoły przed przerwą wakacyjną? 

- Dzieci i młodzież z poważnymi chorobami podstawowymi powodującymi, że są 
bardzo narażeni, mającymi wysokie ryzyko poważnego zachorowania, jeśli 
zostaną narażeni na koronawirusa (COVID-19) otrzymali tzw. list ochronny od 
Głównego Urzędnika Medycznego (ang. CMO) dla Walii. Uczniowie z tej 
kategorii nie mogą być proszeni o uczęszczanie do szkół lub innych placówek, 
ale powinni otrzymywać pomoc w nauce w domu. 

- Jeśli dziecku lub młodej osobie nie zalecono „osłony”, ale uważa się ich za 
zagrożonych chorobą, to Twoja szkoła zaktualizuje ocenę ryzyka, aby określić 
wszelkie dodatkowe środki bezpieczeństwa, które można podjąć w celu 
ochrony Twojego dziecka. Jeśli zostanie ustalone, że Twoje dziecko nie może 
obecnie bezpiecznie uczęszczać do szkoły, to szkoła będzie nadal wspierać 
naukę w domu. 

 
Moje dziecko potrzebuje opieki medycznej lub intymnej. Czy szkoły mogą nadal 

zapewniać pomoc? 

- Szkoła zaktualizuje ocenę ryzyka dla Twojego dziecka i omówi to z Tobą. 

- Jeśli personel będzie potrzebował bezpośredniego kontaktu z Twoim 

dzieckiem, zostanie to najpierw omówione z Tobą. Przestrzegane będą 

wskazówki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, w tym dodatkowa higiena i 

stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

Moje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne: czy nadal będzie ono 

korzystać z dodatkowej pomocy? 

- Szkoły będą nadal zapewniać odpowiedni poziom dodatkowej pomocy uczniom 

z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, a personel pomocniczy będzie 

obserwował dystans społeczny, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i 

personelowi. 
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Moje dziecko ma problemy ze słuchem i musi widzieć ludzkie usta i mimikę 

twarzy podczas mówienia. Jakie są porady dotyczące masek zakładanych na 

twarz? 

- Aby komunikacja nie była ograniczona u dzieci i młodzieży z wadami słuchu, w 

przypadku, gdy wymagane są środki ochrony indywidualnej (ang. PPE) 

stosowane będą przezroczyste osłony twarzy. 

Jeśli dziecko uczęszcza do Centrum (ang. Hub) jako uczeń specjalny, to czy 
szkoły muszą utrzymywać ten sam poziom kontaktu z dodatkowym kontaktem 

szkolnym? 

- W trakcie otwierania się szkół dla wszystkich uczniów będą one musiały wziąć 

pod uwagę swoje możliwości pod względem personelu i przestrzeni, a także 

potrzebę zapewnienia wszystkim uczniom możliwości dostępu do szkoły. 

Szkoły zwrócą szczególną uwagę na potrzeby uczniów, którzy zostali już 

określeni jako specjalni uczniowie i rozważą czy potrzebują oni dodatkowego 

dostępu, czy też tego samego poziomu, z którego korzystali w czasie 

korzystania z Centrum. 

 
Transport szkolny 
 

Kiedy jest to możliwe rodzice i opiekunowie powinni podróżować ze swoimi dziećmi 
do i ze szkoły, najlepiej pieszo, rowerem, skuterem lub innym środkiem aktywnego 
podróżowania. 
 
W przypadku uczniów, którzy zwykle podróżują do szkoły za pomocą transportu 
szkolnego i nie mogą bez niego uczęszczać, to pierwszeństwo będą mieli uczniowie 
kwalifikujący się do bezpłatnego transportu. 
 
Co się stanie, jeśli moje dziecko zwykle jedzie autobusem do szkoły? 

- Transport szkolny będzie dostępny przy zastosowaniu dodatkowych środków 
bezpieczeństwa. Będzie to obejmować; 

 Aby zachować fizyczny dystans liczba uczniów będzie ograniczona, aby w 
miarę możliwości uczniowie byli w odległości 2 metrów od siebie podczas 
podróży 

 Wyraźne oznakowanie pokaże uczniom, które siedzenia mogą być 
używane, a które nie 

 Postępując zgodnie z wytycznymi Rządu Walijskiego, które mówią, że 
należy mieć maseczki na twarz, gdy nie można utrzymać 2 metrów, 
uczniowie otrzymają w szkole 2 maseczki na twarz, które należy ubrać 
podczas podróży autobusem szkolnym 

 Dozowniki żelu do dezynfekcji rąk będą znajdować się przy wejściu do 
autobusów 

 
Co się stanie, jeśli dziecko zwykle jedzie taksówką do szkoły? 

- Liczba pasażerów w taksówkach zostanie zmniejszona, aby spełnić wymogi 
dystansu społecznego. 
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- Obecnie przeprowadza się indywidualne oceny ryzyka ze szkołami i firmami 
transportowymi, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej dla 
pasażerów i pracowników firm transportowych. 

 
 
Opieka nad dziećmi dla kluczowych pracowników 
 
Jestem kluczowym pracownikiem, czy nadal mogę uzyskać dostęp do opieki 
nad dziećmi? 

- Rada dołoży wszelkich starań, aby zapewnić opiekę nad dziećmi dla 
kluczowych pracowników tam, gdzie to możliwe, ale dostępność jest 
ograniczona, ponieważ szkoły koncentrują się na „Sprawdzeniu, Nadrobieniu 
zaległości, Przygotowaniu” uczniów. 

- Opieka nad dziećmi dla kluczowych pracowników pozostanie dostępna w 
Centrum do piątku 26 czerwca. Jednak od poniedziałku 29 czerwca dzieci 
będą miały dostęp do opieki we własnej szkole. 

 
Jak ubiegać się o opiekę nad dziećmi dla kluczowych pracowników? 

- Możesz ubiegać się o opiekę nad dziećmi dla kluczowych pracowników na 
stronie Rady:  
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare. 

 
O której godzinie będzie dostępna opieka nad dziećmi? 

- Od poniedziałku 29 czerwca opieka nad dziećmi będzie dostępna od godziny 
8:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku. 

 
Czy w szkołach będzie zapewniona żywność dla dzieci przebywających pod 
opiekę? 

- Nie. Rodzice będą musieli zapewnić swoim dzieciom wystarczającą ilość 
jedzenia na cały dzień – przygotowany lunch, itp. 

 
Czy moje dziecko może uczestniczyć we własnych szkolnych zajęciach, a 
także przebywać pod opieką? 

- Poszczególne szkoły udzielą porad na temat planowania zajęć klasowych. 
Jeśli Twoje dziecko ma uczestniczyć w zajęciach, to zostanie o tym 
poinformowane i nie będzie korzystać z opieki nad dziećmi w tym okresie. 

 
Czy opieka nad dziećmi dla kluczowych pracowników będzie kontynuowana 
podczas wakacji? 

- Szkoły nie zapewnią opieki nad dziećmi dla kluczowych pracowników 
podczas wakacji. Rząd Walijski we właściwym czasie przekaże swoje 
propozycje. 

 
Kim są priorytetowe grupy pracowników kluczowych, które mają dostęp do 
centrów opieki nad dziećmi i jak mogę złożyć wniosek? 

- Informacje o tym, które grupy kluczowych pracowników kwalifikują się do 
uzyskania opieki nad dziećmi i jak się o nie ubiegać można znaleźć tutaj: 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare  

- Zwracamy uwagę, że z powodu ograniczonej liczby miejsc Rada nie jest w 
stanie zagwarantować żadnych miejsc. Podczas składania wniosku 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
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skontaktujemy się z Twoim pracodawcą, aby potwierdzić Twoje uprawnienia i 
grafik / godziny opieki wymagane w ramach oceny Twojego uprawnienia. 
 

Czy nadal mogę ubiegać się o opiekę przedszkolną dla dzieci kluczowych 
pracowników 

- Wnioski o opiekę przedszkolną będą kontynuowane zgodnie z istniejącym 
formularzem dostępnym w internecie: www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare  

- Rodzice i opiekunowie będą musieli potwierdzić godziny pracy i ich grafik, aby 
można było zaoferować miejsce. Ważne jest, aby ubiegać się tylko o opiekę 
nad dziećmi, której potrzebujesz, ponieważ fundusze na pokrycie kosztów są 
zapewniane poprzez zmianę przeznaczenia istniejących dotacji. 

Jestem kluczowym pracownikiem z grupy krytycznej, czy nadal mogę uzyskać 
dostęp do programu Koronawirus – Pomoc w opiece nad dzieckiem (ang. C-
CAS) dla mojego dziecka / dzieci w wieku przedszkolnym? 

- Tak, rodzice z grupy kluczowych pracowników będą mogli nadal korzystać z 
programu C-CAS do 31 sierpnia w celu pokrycia wszystkich kosztów 
związanych z opieką nad dzieckiem. W sierpniu nastąpi kolejna aktualizacja, 
a program C-CAS zostanie całkowicie zamknięty tylko w momencie, gdy 
reakcja na wirusa zostanie przesunięta do punktu, w którym nie będziemy 
musimy zapewniać opieki dla kluczowych pracowników. 

- Wnioski dla nowych osób ubiegających się o program C-CAS mogą zostać 
zamknięte w połowie lipca, więc jeśli jeszcze nie złożyłeś /-aś wniosku i 
uważasz, że możesz kwalifikować się do programu C-CAS, to przejdź tutaj. 

 
Czy mogę korzystać z mojej najbliższej lub preferowanej placówki 
zarejestrowanej do świadczenia opieki nad dziećmi dla kluczowych 
pracowników? 

- Niestety wiele placówek zarejestrowanych do świadczenia opieki nad dziećmi 
pozostaje zamkniętych. W obecnych placówkach świadczących opiekę nad 
dziećmi w ramach programu C-CAS pozostało niewiele miejsc, więc jeśli 
uzyskasz dostęp do tego świadczenia, to placówka ta może nie znajdować się 
w pobliżu Twojego domu. 

 
 
Zarejestrowane placówki świadczące opiekę nad dziećmi 
 
Kiedy moja zarejestrowana placówka świadcząca opiekę nad dziećmi zostanie 
ponownie otwarta? 

- Rząd Walijski potwierdził, że ich celem jest umożliwienie placówkom opieki 
nad dziećmi zwiększenie ich działalności od 29 czerwca, pod warunkiem, że 
będą one w stanie zastosować środki ochronne określone w operacyjnych 
wytycznych dla placówek opieki nad dziećmi 

- Więcej informacji można znaleźć tutaj:  
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare 
 
Kolejne ogłoszenie spodziewane jest 19 czerwca. 
 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Emergency-Planning-and-Resilience/coronavirus-information/key-worker-childcare/Pages/default.aspx
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
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Żłobki i placówki świadczące opiekę nad dziećmi będą działać na podstawie 
wskazówek, aby ustalić czy i kiedy zostaną ponownie otwarte. 
 
Rodzice, którzy chcą ponownie uzyskać dostęp do opieki nad dziećmi muszą 
skontaktować się ze swoją zarejestrowaną placówką świadczącą opiekę nad 
dziećmi w celu uzyskania aktualizacji dotyczących aktualnych planów. 
 

 
Program ‘Oferta opieki nad dziećmi w Walii’ 
 

Program ‘Oferta opieki nad dziećmi w Walii’ będzie nadal kontynuował wypłatę 
świadczeń dla tych dzieci, które były uprawnione i korzystały z opieki nad dziećmi w 
ramach Programu przed końcem marca. 
 
Niestety Rząd Walijski zobowiązał się do kontynuowania finansowania Programu 
‘Oferta opieki nad dziećmi’ jedynie dla dzieci regularnie uczęszczających do 
otwartych placówek. Jeśli Twoja placówka pozostaje zamknięta, będziesz musiał /-a 
kontynuować opiekę nad swoim dzieckiem w domu. 
 
A co w przypadku, jeśli nie otrzymywałem /-łam finansowania z Programu 
‘Oferta opieki nad dziećmi’ przed końcem marca 2020 r.? 

- Rząd Walijski zawiesił nowe wnioski do Programu ‘Oferta opieki nad dziećmi’ 
do września 2020 r. 

- Oznacza to, że dzieci urodzone między 1 stycznia 2017 r. a 31 marca 2017 r. 
nie będą mogły uzyskać dostępu do finansowania co najmniej do września, a 
rodzice, którzy obecnie nie mają dostępu do finansowania będą 
odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat pobieranych przez ich placówkę 
świadczącą opiekę nad dziećmi. 

 
Aby uzyskać aktualne informacje o Programie ‘Oferta opieki nad dziećmi w Walii’ 
odwiedź: https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-
childcare-assistance-scheme 
 

https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme
https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme

