
 
 

 
Wiedeń, 27 kwietnia 2020 r. 

 
 
Drodzy Rodzice, drodzy Opiekunowie! 
 
Ostatnie tygodnie były dla Was okresem szczególnego obciążenia. Wielu z Was musiało zorganizować 
życie zawodowe w warunkach domowych. Jednocześnie system szkolnictwa został zredukowany do 
minimum i przestawiony na zdalne nauczanie w formie „distance learning”. Nie była to łatwa decyzja 
ani dla austriackiego rządu ani dla mnie jako szefa resortu oświaty. Jednak było to nieuniknione, aby 
zapewnić ochronę ludności, ale także wszystkich uczniów i nauczycieli. 
 
W krótkim czasie opracowaliśmy formaty zdalnego nauczania, podjęliśmy starania w celu poprawienia 
wyposażenia uczniów w elektroniczne narzędzia nauki i udostępniliśmy nauczycielom i uczniom treści 
nauczania w cyfrowej formie. Utworzyliśmy fundusz wsparcia dla rodziców i opiekunów, aby pomóc im 
w refundacji kosztów anulowania odwołanych wycieczek i innych szkolnych imprez. Przygotowaliśmy 
model przeprowadzenia matury i egzaminów końcowych dostosowany do warunków epidemii 
koronawirusa. 
 
Jednak szkoła to nie tylko miejsce nauki. Jej rola jest znacznie szersza. Równie ważne są kontakty wśród 
uczniów i przyjaźnie nawiązywane w szkolnych klasach, interakcje między dziećmi, młodzieżą i 
pedagogami. Te wszystkie aspekty sprawiają, że ponowne otwarcie szkół jest ważne dla społeczeństwa. 
 
Od początku kwietnia obserwujemy stabilizację wskaźników infekcji. W wielu dziedzinach życia 
publicznego i gospodarczego podejmowane są obecnie próby stworzenia nowej normalności i 
wznowienia pracy. Po wnikliwym rozważeniu i konsultacji z kanclerzem i ministrem zdrowia 
zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na następny krok w zakresie systemu szkolnictwa. 
 
W tym celu opracowaliśmy jasną strategię, opierającą się na następujących kluczowych punktach: 
 
• Szkoły będą otwierane stopniowo. 

 
− Najpierw otworzymy szkoły dla starszych uczniów, którym potrzebne jest świadectwo 

końcowe. Od 4 maja do szkół wrócą uczniowie klas maturalnych oraz uczniowie ostatnich 
klas szkół zawodowych. 

− Drugi etap powrotu do szkół zaplanowaliśmy na 18 maja. Dotyczy on wszystkich uczniów w 
wieku od 6 do 14 lat, czyli uczniów szkół podstawowych, gimnazjum Unterstufe, szkół 
średnich typu NMS i szkół specjalnych. 

− Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a infekcje znowu nie wzrosną, trzeci etap powrotu do szkół 
rozpocznie się 3 czerwca. Wtedy wznowione zostaną zajęcia w szkołach typu Polytechnische 
Schulen, gimnazjum Oberstufe oraz w średnich szkołach zawodowych i w technikum. 
 

Drugi i trzeci etap wznawiania pracy szkół rozpocznie się każdorazowo w piątek w tygodniu 
poprzedzającym powrót do szkoły; wtedy odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej, aby dobrze 
przygotować podjęcie lekcji od następnego poniedziałku. 
 



• Funkcjonowanie szkoły będzie przebiegało zgodnie z pięcioma zasadami: 
 

1. Zmniejszenie liczby uczniów w klasie przez wprowadzenie nauki na zmiany 
2. Materiał nauczania: mniej znaczy więcej 
3. Wyważone ocenianie 
4. Przestrzeganie przepisów higieny 
5. Wyjątki dla specjalnych grup 

 
Zwróciłem się do dyrekcji szkół o dokonanie podziału klas celem prowadzenia nauki w trybie na zmiany  
 

− dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich typu NMS i gimnazjum Unterstufe do dnia 4 
maja, zaś 

− dla wszystkich innych uczniów do dnia 15 maja. 
 
Dzięki temu będziecie mieli czas na zorganizowanie pracy zawodowej i nastawienie się na nową 
sytuację w rodzinie. Wszystkie dalsze informacje otrzymacie bezpośrednio od szkoły, do której 
uczęszcza Wasze dziecko. 
 
Zatroszczymy się o to, aby podczas stopniowego uruchamiania działalności placówek szkolnych, 
wszystkim uczniom, którzy przyjdą do szkół, zapewnić przestrzeganie ścisłych przepisów higienicznych.  
Jeżeli jednak z obawy o zdrowie dziecka nie chcecie, aby wróciło ono teraz do szkoły, jego nieobecność 
będzie usprawiedliwiona. Proszę poinformować o tym dyrekcję szkoły lub wychowawcę klasy, a wtedy 
Wasze dziecko będzie mogło przerabiać dany materiał w domu.  
 
Wiemy, że ta droga to balansowanie na krawędzi. Jest to wynik wyważenia ochrony zdrowia w 
stosunku do obowiązku zagwarantowania możliwości edukacyjnych i zawodowych naszych dzieci i 
młodzieży w perspektywie średnio- i długofalowej. Apeluję także i do Was o pomoc, aby ta droga była 
udana. 
 
Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego dobrego. Pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem 
wspólnie uda nam się dobrze przygotować nasze dzieci i młodzież, aby mogły sprostać wyzwaniom 
przyszłości. 
 
 
Łączę pozdrowienia, 
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