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Informacja prasowa – 396/05/2020 

Minister Gebauer: Możliwe wznowienie zajęć 
we wszystkich szkołach specjalnych 

Wznowienie działalności szkół 

Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji informuje:  

Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji zadecydowało dziś o otwarciu szkół 

specjalnych nastawionych na rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i 

motoryczny. Wznowienie zajęć w tych szkołach specjalnych nastąpi od 

25 maja 2020 r. Takie postępowanie zostało wcześniej uzgodnione ze 

wszystkimi zainteresowanymi, także z podmiotami prowadzącymi 

szkoły. 

 

Minister Szkolnictwa i Edukacji Yvonne Gebauer informuje: „Celem 

rządu krajowego jest umożliwienie wszystkim uczniom i uczennicom 

uczęszczanie do szkół do wakacji. Dotyczy to także uczniów i uczennic 

wymagających specjalnego wsparcia edukacyjnego, dla których jest to 

możliwe z przyczyn zdrowotnych, ponieważ zamknięcie szkół dotknęło 

ich szczególnie mocno. To dobrze, że od przyszłego tygodnia do szkół 

wrócą także dzieci ze szkół specjalnych wspierających rozwój umysłowy 

oraz rozwój fizyczny i motoryczny”. 

 

Dotychczasowe wznowienie zajęć z obowiązkiem obecności nastąpiło 

od 23 kwietnia także w wielu szkołach specjalnych, przede wszystkim 

dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym dążą do uzyskania 

ekwiwalentnego dyplomu ukończenia szkoły. Wznowienie zajęć ma na 

celu zrównanie dostępności ze szkołami ogólnymi. Tym samym znaczna 

część szkół specjalnych oraz integracyjnych została uwzględniona już w 

pierwszych etapach wznowienia zajęć. Fakt, że wznowienie zajęć w 

tych szkołach specjalnych nie nastąpiło od razu, wynika z wielu 

przyczyn. Przestrzeganie zasad higieny i zachowania odstępu, 

udostępnienie specjalnych środków ochrony oraz organizacja transportu 

uczniów, szczególnie w szkołach nastawionych na rozwój umysłowy 

oraz rozwój fizyczny i motoryczny, stanowi szczególne wyzwanie dla 
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wszystkich uczestników. Dlatego niezbędne były dalsze wyjaśnienia, by 

możliwe było zapewnienie jak najlepszej ochrony dla uczniów i 

nauczycieli. 

 

Aby umożliwić wszystkim uczniom dostęp do szkół w takim samym 

zakresie, niezbędne jest uzgodnienie koncepcji ochrony właściwej dla 

danej szkoły we współpracy z kierownictwem szkół nastawionych na 

rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i motoryczny, nadzorem 

pedagogicznym oraz podmiotem prowadzącym szkołę. Opracowana dla 

szkoły koncepcja zapewnia, że wszyscy uczniowie, dla których 

uczęszczanie do szkoły jest możliwe ze względu na stan zdrowia, znów 

mogą chodzić do szkoły. Konieczne jest przy tym porozumienie z 

rodzicami oraz opracowanie przejrzystego i wiążącego planu, z którego 

będzie wynikało, w jakie dni poszczególni uczniowie lub poszczególne 

grupy mogą uczęszczać w zajęciach do wakacji letnich. Te dni powinny 

przypadać w realizowanym zwykle przez te szkoły trybie całodziennym. 

Podobnie jak w przypadku innych szkół, obowiązujące zalecenia 

dotyczące zachowania odstępu, przepisy w zakresie higieny oraz 

ochrony przed zakażeniem będą wymagały tworzenia mniejszych grup, 

w zależności od dostępnych warunków lokalowych i personalnych.  

 

„Otwarcie także ostatnich zamkniętych jeszcze szkół specjalnych było 

szczególnie ważne dla rządu krajowego. Wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że w szczególności w szkołach specjalnych nastawionych na 

rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i motoryczny konieczne jest 

podjęcie specjalnych środków zaradczych i szczegółowe omówienie ich 

ze wszystkimi zainteresowanymi. Wprowadzone regulacje stanowią 

bardzo dobrą podstawę do tego, by także w tych szkołach specjalnych 

uczniowie znów mogli się uczyć i rozwijać. Ma to dla mnie również 

osobiście duże znaczenie”, mówi minister Gebauer. 

 

Wiadomość e-mail w sprawie otwarcia szkół specjalnych wspierających 

rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i motoryczny dostępna jest tutaj: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html  

 

 

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka 
prasowego Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji, telefon 0211 5867-3505. 
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Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów 
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