
Rozpoczęcie nauki w P1  
W Cornhill staramy się, aby przejście do szkoły było jak najłatwiejsze poprzez 
ustanowienie przyjaznej, troskliwej relacji między dzieckiem, 
rodzicami/opiekunami i personelem. Na początek dzieci uczęszczają na pół 
dnia, do obiadu. Dzieci zaczynają w małych grupach, więc w pierwszych 
tygodniach jest kilka terminów rozpoczęcia nauki. 
 Harmonogram 
Zwykle nauka w szkole rozpoczyna się o godz. 9 rano. Przerwa to 10.30-10.45, 
obiad to 12-12.45, czas domowy to 15.00. Zostaniecie Państwo poinformowani 
indywidualnie odnośnie dokładnego harmonogramu Waszego dziecka w czasie 
kryzysu Covid. 
Wchodzenie i opuszczanie budynku szkoły 
Zwykle dzieci ustawiają się w szeregu przed drzwiami, ich nauczyciel pojawia 
się po dzwonku, aby wprowadzić dzieci do budynku. W tym semestrze, z 
powodu wirusa Covid, obowiązują specjalne ustalenia, niezbędne jest 
zachowanie dystansu społecznego, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. 
Kiedy odbieracie wasze  dziecko, proszę wystąpić do przodu, aby je odebrać, 
ponieważ w tłumie może być trudno dostrzec mamę/tatę /babcię lub 
opiekunkę! Jeśli inna osoba odbiera dziecko ze szkoły, prosimy o 
poinformowanie o tym z wyprzedzeniem nauczyciela, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dziecka, w przeciwnym razie będziemy musieli zadzwonić do 
rodziców, aby uzgodnić sytuację. Jeśli w ciągu dnia szkolnego dziecko ma 
wyznaczoną wizytę lekarską, musi zostać odebrane z sekretariatu szkolnego 
przez rodzica lub osobę dorosłą która jest znana dziecku. Jeśli twoje dziecko 
spóźnia się do szkoły, musi wejść do budynku przez wejście biurowe. 
Zalecamy, aby na czas przerwy dzieci przynosiły małą, zdrową przekąskę i 
napój. Personel pomocniczy nadzoruje plac zabaw. Większość dni dzieci bawią 
się na zewnątrz, więc proszę zapewnić, że dzieci mają odpowiednią odzież 
wierzchnią na chłodne i mokre dni. Podczas kryzysu wirusa Covid więcej zajęć 
będzie się odbywać na wolnym powietrzu. 
W budynku szkolnym 
Każde dziecko ma swój wyznaczony kołek i miejsce do przechowywania butów. 
Proszę nie przynosić zabawek do szkoły, ponieważ nie możemy zagwarantować 
ich bezpiecznego przechowywania. Prosimy, aby zachęcali Państwo dzieci do 
samodzielności, zmiany butów, zakładania i zdejmowania kurtek, radzenia 

Złote Zasady 
Nasza polityka dotycząca zachowania uczniów opiera się na następujących 
Złotych Zasadach 

● Zachowujemy się w łagodny sposób  
● Dbamy o własność własną i cudzą 
● Słuchamy za pierwszym razem i postępujemy zgodnie z instrukcjami  
● Jesteśmy uczciwi i szczerzy 
● Jesteśmy uprzejmi i mili  
● Zawsze dajemy z siebie wszystko i staramy się jak najbardziej 

Frekwencja 
Dobra frekwencja szkolna jest bardzo ważna. Jeśli twoje dziecko ma być 
nieobecne, proszę zadzwonić do sekretariatu szkoły pod numer 01224 483234. 
Niewyjaśnione nieobecności będą monitorowane przez Urzędnika ds Relacji 
między Szkołą a Domem (ang. Home School Liaison Officer). 
Komunikacja 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, proszę się umówić na 
spotkanie z wychowawcą klasy lub członkiem zespołu zarządzającego. Kiedy 
przychodzą Państwo z dzieckiem do szkoły, mogą Państwo przekazać KRÓTKIE 
wiadomości do wychowawcy klasy, ale proszę pamiętać, że nauczyciele są w 
chwili obecnej odpowiedzialni za całe klasy, więc nie mogą długo rozmawiać. 
Mundurek szkolny - ciemnozielona szkolna bluza, online na myclothing.com i 
białe koszulki polo, czarne lub szare spodnie lub spódnice; zestaw do 
Wychowania Fizycznego (ang. PE), biała koszulka i czarne szorty, bez piłkarskich 
pasków 
Obiady szkolne - bezpłatne obiady dla wszystkich dzieci w klasach P1-3. Proszę 
nas poinformować o wszelkich alergiach, lub pokarmach, których Wasze dziecko 
nie powinno spożywać z innych powodów. W chwili obecnej obiad w postaci 
suchego prowiantu  (ang. packed lunch) jest  jedyną dostępną opcją. Proszę 
złożyć wniosek poniżej o bezpłatne posiłki szkolne lub bony żywnościowe 
https://www.aberdeencity.gov.uk/services/education-and-childcare/school-
life/apply-free-school-meals 
Zadania domowe 
Zadania domowe wspierają i konsolidują naukę w szkole; na początek dźwięki 
liter to główne zadania, które chcielibyśmy, abyście Państwo ćwiczyli w domu z 
Waszym dzieckiem. Semestralny harmonogram zadań domowych będzie 

https://www.aberdeencity.gov.uk/services/education-and-childcare/school-life/apply-free-school-meals
https://www.aberdeencity.gov.uk/services/education-and-childcare/school-life/apply-free-school-meals


sobie z zamkami błyskawicznymi i guzikami, i dbania o swoje rzeczy. Dzieci 
zakładają obuwie sportowe na salę gimnastyczną, więc zalecane są buty z 
Velcro, a nie ze sznurowadłami. 
PROSZĘ NA WSZYSTKO NAŁOŻYĆ NASZEWKĘ Z NAZWISKIEM I IMIENIEM 
WASZEGO DZIECKA! 
  

zawierać różne inne zadania, i zachęcamy Państwa do przerabiania ich z 
Waszymi dziećmi. 
Dane kontaktowe w nagłych wypadkach  
Prosimy o zaktualizowanie swoich danych kontaktowych w sekretariacie 
szkolnym, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, gdy zajdzie taka 
potrzeba. 

                                                                                                                      Rozpoczynając naukę w klasie P1  

                                                                                                                Moim nauczycielem w Klasie P1 jest  

Będę potrzebować; 
 
Torbę szkolną 
Sweter szkolny 
Obuwie sportowe 
Koszulkę i szorty na zajęcia 
 wychowania fizycznego (wszystkie z naszytym imieniem i nazwiskiem) 
Małą zdrową przekąskę  
 
Dane Kontaktowe Szkoły;  
Dyrektor Szkoły – Pan Evans  
Nr tel – 01224 483234  
 
Email - cornhillprimary@aberdeencity.gov.uk  
Strona internetowa - cornhill.aberdeen.sch.uk  
Infolinia Szkolna  
0870 054 1999  
Pin 011250  
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