
Wskazówki Dotyczące  
Ponownego Otwarcia Szkół 
i Placówek Oświatowych 

 

W związku z zamknięciem szkół oraz placówek edukacyjnych  
w większości krajów, pojawiają się krytyczne dla rządów kwestie, 
które należy wziąć pod uwagę podczas stopniowego otwierania 
placówek wczesnej edukacji, szkół oraz instytucji kształcenia na 
poziomie wyższym. Konieczne jest, aby władze klarownie  
i w sposób ciągły informowały społeczeństwo o planach 
dotyczących ponownego otwarcia placówek edukacyjnych  
z uwzględnieniem wskazań ekspertów medycznych. Ciągły 
społeczny i proceduralny dialog z nauczycielami i ich związkami 
zawodowymi jest kamieniem węgielnym strategii edukacyjnej, 
która może odnieść sukces. 

 
1. Zaangażowanie w Społeczny i Polityczny Dialog 

Władze publiczne angażują się w ciągły społeczny i polityczny dialog z 

nauczycielami i przedstawicielami ich organizacji oraz związków 

zawodowych w celu oszacowania potrzeb uczniów i kadry 

pedagogicznej oraz uzyskania porozumienia w sprawie ich zdrowia i 

środków bezpieczeństwa, jak również otoczenia i zasobów 

umożliwiających powrót do bezpośredniego nauczania-uczenia się w 

placówkach. Podczas stopniowego otwierania szkół należy wziąć pod 

uwagę dodatkowy konieczny nakład pracy wynikający z 

równoczesnych wyzwań i wymagań, jakie niesie proces edukacyjny 

organizowany w placówkach oraz online. Prawa pracownicze 

nauczycieli oraz pracowników wsparajacych proces kształcenia muszą 

być respektowane, jak również muszą być zapewnione godne warunki 

pracy.  

 

2. Zapewnienie Zdrowia i 
Bezpieczeństwa 
Społecznościom Edukacyjnym   

Istnieje zgoda oraz jasność w zakresie zasad i środków higieny 

koniecznych do zapewnienia dzieciom, studentom oraz personelowi 

odpowiednich warunków sanitarnych i zdrowotnych, jak również 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. Wszystkie szkoły oraz 

instytucje edukacyjne są odpowiednio wyposażone w celu 

zapewnienia oraz utrzymania zwiększonej higieny i procedur 

higienicznych, a cały personel jest poinformowany i przeszkolony 

odnośnie do nowych wytycznych. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) uwypukliła 

sześć warunków, które 

powinny być spełnione zanim 

rządy zaczną zmniejszać 

restrykcje dotyczące 

społecznego oraz fizycznego 

przemieszczania się 

związanego z 

rozprzestrzenianiem się  

COVID-19: 

1. Rozprzestrzenianie się 
wirusa jest pod kontrolą. 

2. Systemy zdrowotne są w 
stanie “wykryć, testować, 
wyizolować, leczyć każdy 

przypadek oraz śledzić każdy 
kontakt”. 

3. Ryzyko epidemii jest 
zminimalizowane w 
miejscach najbardziej 

narażonych jak np. domy 
opieki. 

4. Szkoły, zakłady pracy oraz 

inne istotne miejsca mają 

wypracowane środki 
przeciwdziałania. 

5. Ryzyko nowej infekcji “może 

być kontrolowane”. 

6. Społeczności są w pełni 
wyedukowane, 
zaangażowane i 
przygotowane do życia w  

nowej rzeczywistości.



 
 

 
 
 
 

W przypadku, gdy jest to niezbędne pracownicy mają 
zagwarantowany dostęp do środków ochrony indywidualnej, a 
władze publiczne zapewniają dodatkowe fundusze oraz personel 
w celu zapewnienia standardów w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa. Dodatkowo pod uwagę brane są sytuacje 
zagrożenia i podatności na zarażenie studentów, personelu oraz 
ich rodzin. 

 

3. Sprawiedliwość jako Priorytet 

Zasada sprawiedliwości staje w centrum wszystkich planów 
dotyczących zmian i wynika z uznania, że wpływ pandemii nie jest taki 
sam na wszystkich uczniów i kadrę pedagogiczną. Należy uznać, że te 
grupy społeczne są i ciągle mogą być bardziej narażone. Struktura 
pomocy i wsparcia musi być dobrana do potrzeb wszystkich uczniów 
oraz personelu i adekwatna dla potrzeb tych, którzy doświadczają 
zwiększonych trudności oraz dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w 
zajęciach online, czy też edukacji domowej. Opracowano strategię 
pomocy dla coraz większej liczby osób przedwcześnie kończących 
naukę ze szczególnym uwzględnieniem w tym dziewczynek i kobiet 
oraz ofiar pracy dziecięcej. 

 

4. Wsparcie Dobrostanu Fizycznego  
i Psychicznego oraz Powrotu do Zdrowia 

Istnieją systemy wspierające dobrostan psychiczny i umysłowe 
zdrowie dzieci, uczniów i pracowników edukacyjnych, włączając w 
to dedykowane wsparcie psychospołeczne i doradztwo. Oprócz 
pandemii powodującej ciągły stres, frustrację i złość, wiele dzieci, 
uczniów oraz pracowników edukacyjnych będzie miało trudność  
z powrotem do szkół oraz zaadoptowaniem się do nowych reguł jak 
również do ograniczeń w zakresie społecznych interakcji. 
Dedykowane wsparcie musi być dostępne dla tych, którzy 
doświadczyli żałoby, wykorzystywania, przemocy lub innych 
emocjonalnych traum. 

 

5. Zaufanie do Profesjonalizmu Nauczycieli 

Władze oświatowe wspólnie z nauczycielami oraz ich związkami 
zawodowymi określają oraz szacują konsekwencje zamknięcia 
szkół dla procesu kształcenia oraz samopoczucia uczniów. 
Model powrotu do edukacji w placówkach powinien być 
tworzony na bazie profesjonalizmu oraz pedagogicznego 
doświadczenia nauczycieli. Jakość przygotowanych rozwiązań 
musi być wynikiem dialogu nauczycieli i ich związków w celu 
uzyskania klarownego oraz równego i sprawiedliwego 
traktowania wszystkich studentów i respektowania pełnej 
autonomii nauczycieli. 

 
Education International reprezentuje 
organizację nauczycieli oraz innych 
pracowników edukacyjnych na świecie. 
Jest to największa na świecie federacja 
związków I społeczności 
reprezentująca trzydzieści dwa miliony 
pracowników edukacyjnych w czterystu 
organizacjach w stu osiemdziesięciu 
krajach 
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Źródła dotyczące 
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EI Info Hub 

https://go.ei-ie.org/ 

Covid19HubEN 
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