
1 

3 września 2021 r. List Ministra Edukacji do rodziców Ontario 

Drodzy Rodzice w Ontario, 

Mamy nadzieję że lato mija Państwu bardzo przyjemnie. W związku z powrotem we 
wrześniu do nauczania stacjonarnego, cieszymy się że uczniowie powrócą do klas, aby 
uczyć się w bardziej normalnych warunkach - razem ze swoimi kolegami i 
nauczycielami. Wiemy że powrót do nauki stacjonarnej ma zasadnicze znaczenie dla 
zdrowia psychicznego i fizycznego, osiągnięć akademickich i ogólnego dobrego 
samopoczucia młodych ludzi. 

Stworzone w konsultacji z ekspertami medycznymi łącznie z Głównym Kierownikiem 
Medycznym do spraw Zdrowia (Chief Medical Officer of Health) prowincji oraz po 
ocenie raportu Grupy Naukowców Prowincji (Provincial Science Table) kroki, jakie 
podejmujemy, są zaplanowane tak, aby uczniowie byli w szkole jak najbardziej 
bezpieczni. 

W roku szkolnym 2021-22, studenci w całej prowincji: 

• Powrócą do nauki stacjonarnej na cały dzień, aczkolwiek opcja jednoczesnej 
nauki zdalnej nadal pozostanie aktualna; 

• Będą się uczyć w klasach, w których przestrzegane będzie utrzymywanie 
dystansu fizycznego i zwiększony zostanie nacisk na zachowanie czystości; 

• Będą mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, uczęszczać do klubów, 
chodzić na zajęcia muzyczne, artystyczne jak również na prowadzone w szkole 
zajęcia sportowe w pełnym wymiarze i, z pewnymi modyfikacjami, w 
międzyszkolnych zajęciach sportowych; oraz 

• Będą korzystać z lepszej wentylacji i udoskonalonej infrastruktury poprawiającej 
jakość powietrza łącznie z urządzeniami do oczyszczania powietrza typu HEPA 
we wszystkich klasach przedszkolnych i we wszystkich pomieszczeniach do 
nauki, które nie są podłączone do mechanicznych systemów wentylacji. 

Więcej detali tego planu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. 

Dodatkowo, kontynuując walkę z COVID-19 nasz rząd pracuje z oddziałami służby 
zdrowia publicznego i z zarządami szkół utrzymywanych z funduszu publicznego, aby 
zaplanować i poprowadzić dobrowolne punkty szczepień w lub przy szkołach . 
Oczekujemy że punkty te będą działały zanim rozpocznie się szkoła i podczas kilku 
pierwszych tygodni roku szkolnego. Program ten jest w naszej prowincji częścią 
strategii ostatniej prostej i skierowany jest do osób, które jeszcze nie otrzymały 
pierwszej lub drugiej dawki. Umożliwi on uprawnionym uczniom i ich rodzinom jak 
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również nauczycielom i pracownikom szkół powracającym do szkoły tej jesieni łatwy i 
wygodny dostęp do dobrowolnego szczepienia. 

Przeznaczamy fundusz w wysokości ponad 80 milionów dolarów na opiekę nad 
zdrowiem psychicznym studentów. Przekracza to ponad czterokrotnie nakład 
poniesiony w roku 2017-18, kiedy władzę sprawował poprzedni rząd. 

W Ontario, w możliwie jak najbardziej bezpiecznym powrocie do szkół, pomagają 
znaczące inwestycje, zaliczamy do nich ponad 1,6 miliarda dolarów ukierunkowane na 
pomoc w związku z COVID-19 oraz 85,5 miliona dolarów na wznowienie nauki, aby 
pomóc uczniom pokonać wszelkie powstałe w wyniku pandemii luki w nauczaniu. 

Poprawa jakości powietrza w szkołach jest szalenie ważna dla uchronienia szkolnych 
społeczności przed COVID-19. Dlatego też z dumą dodam że nasz rząd, stosując się 
do wyłaniających się w okresie trwania pandemii porad naukowych, zainwestował 
ponad 600 milionów dolarów na poprawę systemów wentylacji w szkołach. Są to 
pieniądze dodane do 1.4 bilionów dolarów rocznych funduszy które przekazujemy 
zarządom szkół na odnowę obiektów i pomieszczeń szkolnych łącznie z HVAC i 
oknami. 

W Ontario, we wszystkich szkołach i placówkach została poprawiona wentylacja. Aby 
klasy były bezpieczne, dostarczamy do nich w sumie ponad 70 000 wolno stojących 
oczyszczaczy powietrza typu HEPA oraz innych urządzeń do wentylacji. 

Aby poprawić jakość powietrza w szkołach zalecamy zarządom aby w szkołach 
używano najwyższej jakości filtrów - MERV-13 tam gdzie to możliwe - dokonywano 
częstszych zmian filtrów, dłużej używano systemów wentylacji i aby kalibrowano 
systemy HVAC tak, aby zmaksymalizować przepływ i pobór świeżego powietrza. Dla 
naszych najmłodszych uczniów w klasach przedszkolnych junior i senior umieszczamy 
w ich salach, jako dodatkowe zabezpieczenie, wolno stojące filtry typu HEPA - bez 
względu na to czy szkoła jest wyposażona w wentylację mechaniczną. W celu 
zapewnienia przejrzystości, dostarczymy zarządom szkolnym standaryzowane, 
publiczne narzędzie do składania sprawozdań na temat poprawy wentylacji. 

Nasz rząd będzie kontynuował bliską współpracę z sektorem edukacji i ekspertami 
medycznymi, aby zagwarantować i dopilnować, że priorytetem jest i pozostanie 
bezpieczeństwo, dobro i sukces akademicki uczniów. W ramach tego zobowiązania 
Biuro Głównego Kierownika Medycznego do spraw Zdrowia (Chief Medical Officer of 
Health) wydało zaktualizowany przewodnik po lokalnych placówkach zdrowia 
publicznego na temat prowadzenia przypadków COVID-19, kontaktów i punktów 
zapalnych. Przewodnik ten omawia kluczowe tematy związane z postępowaniem 
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odnośnie COVID-19 w szkołach, włącznie z wytycznymi, jak postępować z osobami, 
które mają symptomy choroby, z przypuszczalnymi lub potwierdzonymi przypadkami 
choroby oraz jeśli jest podejrzenie istnienia lub zostało potwierdzone istnienie ogniska 
zapalnego. 

Nasze szczepienia trwają nadal. Szczepienia są naszą najlepszą obroną przeciwko 
COVID-19 i jego wariantom i będą pomagać chronić naszych uczniów, naszych bliskich 
i naszą społeczność przed chorobą. Moim głównym priorytetem jako Ministra Edukacji 
(Minister of Education) Ontario zawsze będzie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
nauczycieli i rodziców w naszej prowincji. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i 
wytrwałość, które okazujecie w tych niełatwych czasach. Kontynuujmy nasze pozytywne 
wysiłki z rozmachem i pracujmy wspólnie, aby zapewnić naszym dzieciom 
bezpieczeństwo, żeby mogły się cieszyć zasłużonym, bardziej normalnym rokiem 
szkolnym. 

Życzę wszystkim bezpiecznego i szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Z wyrazami szacunku 

The Honourable Stephen Lecce 
Minister Edukacji (Minister of Education) 
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