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List otwarty Minister Yvonne Gebauer do wszystkich rodziców dzieci 

podlegających obowiązkowi szkolnemu w NRW w związku z wprowadzeniem w 

szkołach testów do samodzielnego wykonania 

 

Drodzy rodzice, 

dzisiaj zwracam się do Państwa z podziękowaniem, ważnymi informacjami oraz 

prośbą. 

Minione miesiące całkowitego nauczania zdalnego postawiły nas wszystkich, lecz w 

szczególności Państwa, przed wielkimi wyzwaniami. Po doświadczeniu pierwszego 

lockdownu zdajemy sobie wszyscy sprawę, że właśnie rodziny z dziećmi i samotnie 

wychowujący rodzice, musieli borykać się przez wiele tygodni z podwójnym, jeśli nie 

wielokrotnym, obciążeniem. Od nas wszystkich należy się Państwu uznanie i 

szacunek za to, że w czasie całkowitego nauczania zdalnego, przy wszystkich innych 

wyzwaniach, które spadły na wielu z nas podczas tej pandemii, wspieraliście i 

prowadziliście Państwo w tak zaangażowany sposób Wasze dzieci. Za to chciałabym 

dzisiaj Państwu bardzo serdecznie podziękować. 

Pandemia stała się dla nas od ponad roku największym wyzwaniem tego stulecia. 

Dzieci i młodzież cierpią najbardziej z powodu częściowo bardzo mocnych obostrzeń. 

Brak socjalnych kontaktów, doświadczania wspólnoty oraz regularnej wymiany 

poglądów z rówieśnikami poza rodzinnym domem, dają się naszym dzieciom i 

młodzieży mocno we znaki. Tym wszystkim żyją - obok misji edukacyjnej - nasze 

szkoły. Również z tego powodu ważne jest umożliwienie nauki w szkole.  

 



Uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz klas końcowych uczą się od 

22 lutego 2021 ponownie w szkołach w zmiennym trybie starcjonarnym i zdalnym. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, jak ważne są te spotkania pomiędzy 

uczniami, nauczycielami i pozostałym personelem szkolnym, ponieważ szkoła to 

znacznie więcej niż tylko miejsce do nauki.  

W kolejnym kroku chodzi o to, aby również wszystkim pozostałym uczniom od klas 5 

wzwyż umożliwić naukę w szkole. Będziemy to wspierać skutecznymi środkami 

ochrony przed infekcjami w ramach trzech segmentów, takich jak: ochrona, 

szczepienia oraz testy. 

Szkoły opracowały obszerne koncepty higieniczne i odpowiedzialnie wprowadzają je 

w życie. Również szczepienia nauczycieli, które rozpoczęto w pierwszej kolejności od 

nauczycieli szkół podstawowych i specjalnych oraz osób tam zatrudnionych, 

regularnie kontaktujących się z uczniami, przynoszą stopniowo coraz lepsze efekty w 

zwalczaniu pandemii. 

Aby odpowiednio wcześnie rozpoznać infekcję koronawirusem i jeszcze lepiej 

chronić wszystkich uczestników życia szkolnego, jako pierwsze rząd landowy 

udostępni  szkołom ponadpodstawowym w Nadrenii Północnej Westfalii testy 

antykoronowe do samodzielnego wykonania. Do ferii wielkanocnych zostanie 

dostarczone do szkół 1,8 milionów testów, a pierwsze testowanie nastąpi przed 

feriami wielkanocnymi. 

 

Drodzy rodzice, 

 

testy do samodzielnego wykonania są obok konceptów higienicznych i szczepień 

kolejnym ważnym wkładem do tego, aby bezpiecznie kształtować szkolną 

codzienność w formie zmiennych modeli dla wszystkich, których ona dotyczy. 

Z tego powodu dzisiaj moja prośba do Państwa: Wesprzyjcie Państwo testowanie w 

szkole i zachęćcie swoje dzieci do udziału w nich. Testy te stanowią ochronę – nie 

tylko w szkole, ale również dla Państwa rodzin. 

W najbliższych dniach prawdopodobnie szkoły zwrócą się do Państwa i Pańskich 

dzieci ze wskazówkami co do konkretnego przebiegu testowania. Więcej wskazówek 

dla zainteresowanych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Szkolnictwa i 

Edukacji www.schulministerium.nrw/selbsttests. Informacje dotyczące zmian w trybie 

szkolnym w czasie koronawirusa są na stronie internetowej regularnie uzupełniane i 

aktualizowane. 

 

 

 

http://www.schulministerium.nrw/selbsttests


Rząd landowy będzie przez najbliższe dni i tygodnie dalej dokładnie obserwował 

rozwój pandemii. Cały czas absolutnie konieczne jest ocenianie sytuacji na nowo i 

ewentualne dokonywanie koniecznych zmian. Przy wszystkich podejmowanych przez 

nas środkach na pierwszym miejscu stoi ochrona zdrowia. Ale również chodzi o to, 

aby nie stracić z oczu żadnego dziecka, zapewnić jakościowo dobre i uznawalne 

dyplomy oraz umożliwiać udaną edukację szkolną. 

Tego nie dokonamy sami jako rząd landowy. Ten krysys możemy zwalczyć tylko 

razem poprzez wspólne i odpowiedzialne działanie. Dlatego proszę Państwa jako 

rodziców o dalsze wspieranie i prowadzenie Państwa dzieci w tych trudnych 

czasach. 

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i liczę na zrozumienie. Proszę pozostańcie 

Państwo zdrowi! 

 

Yvonne Gebauer   


