
Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 

Z przyjemnością oczekujemy na przyjęcie Waszego dziecka do Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej w 

Cornhill. 

W tym roku sprawy mają się inaczej z powodu wirusa korony, ale postaramy się uczynić to miejsce 

tak przyjaznym, jak to możliwe, mając na uwadze potrzebę społecznej odległości i procedur 

higienicznych. Niektórzy pracownicy z przedszkola w Cornhill będą pod ręką, jako że znajome twarze 

pomogą Twojemu dziecku czuć się raźniej w pierwszym dniu szkoły. 

Tylko rodzice uczniów Pierwszej Klasy (P1) mogą być wpuszczeni na plac zabaw, aby dodać otuchy 

dzieciom przed rozpoczęciem szkoły - inni rodzice nie będą wpuszczeni z powodu wirusa. Proszę 

pamiętać o potrzebie zachowania dystansu społecznego i proszę zachować ostrożność podczas  

przybycia  lub opuszczenia placu zabaw. Kiedy odbieracie dziecko pod koniec każdej sesji, proszę się 

trzymać z dala od innych rodziców, zgodnie z wymaganiami zachowania dystansu, i gdy nauczyciel 

wyprowadzi dziecko na zewnątrz, proszę wystąpić do przodu i zabrać dzieccko, aby zapewnić, że 

wszystkie dzieci opuszczą szkołę w bezpieczny sposób. 

Podczas kiedy wszystkie szkoły są zamknięte, nie możemy zaprosić Was i Waszego dziecka na wizytę 

do szkoły. Zamiast tego, proszę odwiedzić naszą szkolną stronę internetową 

https://cornhill.aberdeen.sch.uk/, gdzie zakładka „Przejście do Pierwszej Klasy P1” zawiera wiele 

informacji na temat rozpoczęcia nauki w szkole: 

● broszury z informacją o rozpoczęciu szkoły i zdjęcia nauczycieli P1 
● filmy przedstawiające personel szkoły 
● Broszura Moja Nowa Szkoła (ang. My New School) zawierająca zdjęcia szkoły (Tłumaczenia na 
język polski i turecki – proszę dać nam znać, jeśli wymagane są tłumaczenia na inne języki). 
● Często zadawane pytania 
● listy powitalne od dzieci z Klasy Szóstej P6, które to dzieci zostaną "kumplami" Waszych dzieci 
(ang. buddies – system zaprzyjaźniania się i mentorowania nowych/młodszych uczniów – przyp. 
tłum.) 
● informacje na temat nauki w oparciu o zabawę 
● pomysły i idee na temat tego, co możecie zrobić, aby przygotować swoje dziecko do Pierwszej 
Klasy P1 

 

Na szkolnym blogu można również zobaczyć poprzednie klasy i zajęcia, które zawyczaj odbywają się 

w szkole. https://cornhill.aberdeen.sch.uk/ 

Wszelkie pytania prosimy kierować na szkolny adres emajlowy cornhillprimary@aberdeencity.gov.uk 

Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ porady rządowe zmieniają się prawie codziennie, dlatego może 

być konieczne wprowadzenie zmian w bardzo krótkim czasie. 

 

Z poważaniem, 

S. Buckley & A. Morgan 
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