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Drodzy Rodzice—
Piszę do Państwa, ponieważ dzieli nas zaledwie kilka tygodni od oficjalnego zakończenia roku
szkolnego 2019-2020. Pomimo wyzwań, z jakimi wszyscy musieliśmy się zmierzyć w reakcji na wybuch
pandemii COVID-19, zainspirowała mnie Państwa determinacja i duch walki. Wiem, że nie było łatwo,
ale Państwa zaangażowanie we wspieraniu dzieci w ciągu ostatnich kilku miesięcy było utwierdzające,
konstruktywne i niezwykle zachęcające. Jesteśmy zmobilizowani, by nadal troszczyć się o dobrobyt
Państwa dzieci i kontynuować naukę. Państwa rola jako rodziców i opiekunów ma zasadnicze znaczenie
dla urzeczywistnienia tego celu.
Wiemy, że początek następnego roku szkolnego może nie wyglądać tak samo, jak 10 miesięcy
temu.
Wcześniej ogłosiłem plan naszego rządu dotyczący bezpiecznego ponownego otwarcia szkół. Chociaż
Ontario dobrze sobie radzi w reakcji na wybuch pandemii COVID-19, postawiłem sobie za cel
upewnienie się, że system edukacji będzie we wrześniu przygotowany na wszystkie potencjalne
scenariusze. Mając to na uwadze, poleciłem wszystkim zarządom szkół zaplanować trzy scenariusze:

•

Powrót do konwencjonalnych, regularnych zajęć w klasie, z zachowaniem wytycznych
odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa,

•

Kontynuacja zdalnego uczenia się, w tym korzystanie z synchronicznych zajęć online na
żywo oraz;

•

Dostosowany model nauczania, który umożliwia uczniom powrót do klasy z elementami
wirtualnej nauki, z zachowaniem wytycznych odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa, które
ograniczą maksymalną liczbę uczniów do 15 na klasę.

Mamy nadzieję, że sytuacja w zakresie zdrowia publicznego będzie się nadal poprawiać i pozwoli
zarządom szkół rozpocząć konwencjonalne zajęcia w klasie, gdy będzie to bezpieczne. Lokalne i
regionalne władze nadzorujące system ochrony zdrowia - w połączeniu z zespołem ekspertów
medycznych Ministerstwa Edukacji - będą pomagać w tworzeniu kolejnych kroków, aby zapewnić jak
najlepsze dostosowanie ich do realiów w Państwa społecznościach.
Podczas gdy zarządy szkół będą opracowywać swoje plany w oparciu o wytyczne ministerstwa,
chciałbym przedstawić niektóre z podstawowych zasad, które zastosowaliśmy przy wydawaniu tych
instrukcji zarządom.
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-2Po pierwsze, musimy uznać wybór, który musicie Państwo mieć jako rodzice. Postawiliście
sprawę jasno, więc zapewniamy, że będziecie mogli dokonać wyboru. Każde uczestnictwo w zajęciach
w klasie będzie dobrowolne. Wzmocnimy nasz program Nauka w domu (Learn At Home), zapewnimy
większy dostęp do technologii dla większej liczby rodzin, a także będziemy wspierać regularne,
synchroniczne zajęcia na żywo, które wyraźnie przynoszą korzyści Państwa dziecku. Nasz rząd będzie
nadal występował w obronie rodziców i nalegał na to znaczące doświadczenie.
Po drugie, ten plan został opracowany z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie Państwa dziecka,
personelu szkolnego i Państwa rodzin jako naszym najwyższym priorytecie. Właśnie dlatego rząd
ogłosił nowe fundusze przeznaczone na sprzątanie, protokoły sprzątania i wsparcie finansowe na
zatrudnienie we wrześniu dodatkowego personelu opiekuńczego, aby szkoły były bezpieczne. Właśnie
dlatego nasz plan powstał po szeroko zakrojonych konsultacjach z Głównym Medycznym Urzędnikiem
Zdrowia (Chief Medical Officer of Health), zespołem ekspertów medycznych dowodzących odpowiedzią
na COVID-19, ekspertami medycznymi ze szpitala dla chorych dzieci (The Hospital for Sick Children),
partnerami z sektora edukacji, pracownikami pierwszej linii, rodzicami i uczniami.
Po trzecie, nasz rząd inwestuje rekordowe sumy w celu wspierania zdrowia psychicznego uczniów.
Tylko na nadchodzący rok szkolny zainwestujemy 10 milionów dolarów w nowe dodatkowe
fundusze, aby pomóc zarządom szkół w aktywnym wspieraniu uczniów, z uwagi na wpływ COVID-19
na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. W tym roku uczniowie będą mieli bezprecedensowy
bezpośredni dostęp do licencjonowanych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym,
ponieważ nasz rząd zainwestuje rekordową kwotę prawie 50 milionów dolarów na rzecz dobrego
samopoczucia uczniów. Eksperci medyczni jasno stwierdzili, że istnieje potrzeba większego wsparcia
zdrowia psychicznego w odpowiedzi na COVID-19. Zarządy szkolne mogą wykorzystać te fundusze na
zatrudnienie dodatkowych pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym, aby móc wesprzeć
uczniów w tym trudnym czasie, skrócić czas oczekiwania i poprawić dostęp do kluczowych usług, na
które, według naszego przekonania, uczniowie zasługują.
W szkolnym planie wznowienia pracy priorytetowo traktuje się także wsparcie dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. wcześniejsze planowanie płynnego przejścia do powrotu
do szkoły, wymóg przestrzegania Planów Zindywidualizowanej Nauki (Individual Education Plans, IEP)
oraz Komisji ds. Identyfikacji, Umieszczania i Przeglądu (Identification, Placement and Review
Committees, IPRC), wraz z planowanymi przez zarządy zajęciami klasowymi w pełnym wymiarze
godzin dla uczniów najbardziej potrzebujących. Prosimy również zarządy o współpracę z lokalnymi
partnerami, takimi jak ośrodki leczenia dzieci (Children’s Treatment Centres), aby uczniowie mieli
dostęp do wsparcia, którego potrzebują, a które zagwarantuje im sukces.
Po czwarte, widzieliśmy, jak rodziny podejmują wyzwania szybko dostosowując się do wdrażanego
przez nas programu Nauka w Domu. Ten plan zapewni nowe treści kursów online i narzędzia cyfrowe,
a także zapewni inne zasoby dla nauczyciel, aby mogli wspierać uczniów w nauce w nadchodzącym
roku szkolnym. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że musimy zrobić więcej, aby wszyscy uczniowie mieli
większy dostęp do technologii, a wszystkie szkoły dostęp do Internetu.
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-3W tym tygodniu ogłosiłem przekazanie 15 milionów dolarów na pomoc zarządom szkół w
zakupie urządzeń i dalszym wkraczaniu w epokę cyfrową. Nowe fundusze zostaną przeznaczone
na zakup 35 000 komputerów do klas i zapewnienie uczniom narzędzi umożliwiających odniesienie
sukcesu w nadchodzącym roku szkolnym.
Po piąte, ogłosiłem dziś, że rząd wydaje więcej na edukację niż kiedykolwiek wcześniej. W tym roku
granty na potrzeby uczniów (Grants for Student Needs) wzrosły o rekordową kwotę 736 milionów
dolarów. Inwestujemy rekordowe kwoty w zdrowie psychiczne, edukację specjalną, technologię i ogólne
kształcenie - każdy zarząd szkoły skorzysta ze zwiększenia funduszy - w miarę przygotowywania się
na następny rok.
Pragnę zapewnić, że nigdy nie przestaniemy angażować się w sprawy uczniów Ontario - w ich zdrowie i
bezpieczeństwo - we wspieranie ich w nauce - i w przygotowanie ich do odniesienia sukcesu w
przyszłości.
Dziękujemy rodzicom z Ontario, pracownikom edukacyjnym i społecznościom za wsparcie,
pomysły i zaangażowanie w bezpieczeństwo naszych szkół i sukces uczniów.
Miłego lata,

Stephen Lecce
Minister Edukacji

