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Koronawirus:
Zajęcia szkolne we wszystkich szkołach zostają zawieszone do ferii wielkanocnych

Pani Minister Gebauer: Wstrzymana działalność dydaktyczna
na obszarze kraju związkowego NRW jest środkiem ostrożności,
którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia
informuje:
Düsseldorf, 13 marca 2020 r. Władze kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia
(NRW), podjęły dziś decyzję o wstrzymaniu działalności dydaktycznej we wszystkich
szkołach, począwszy od poniedziałku 16 marca 2020 roku, przypuszczalnie do końca ferii
wielkanocnych, tj.19 kwietnia 2020 roku. Minister Szkolnictwa i Edukacji pani Yvonne
Gebauer wyjaśnia: „Z dniem dzisiejszym władze stanowe podjęły decyzję, która ma
znaczący wpływ na życie codzienne wielu rodzin. Wstrzymanie działalności dydaktycznej jest
znaczącą decyzją nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, a także dla
naszych nauczycieli i kierownictwa szkoły. W oparciu o aktualną wiedzę krok ten jest słuszny
i konieczny. Podjęte środki ostrożności mają zapobiegac szybkiemu rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. Dzieciom, krórych rodzice pracują w zawodach użyteczności publicznej, w
szczególności w sektorze opieki zdrowotnej i odgrywają w życiu wszystkich istotną rolę,
będzie zapewniona niezawodna i fachowa opieka. Dzięki temu zostanie odpowiednio
wsparte i zachowane poprawne funkcjonalowanie systemu opieki zdrowotnej oraz innych
placówek użyteczności publicznej.”
Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji będzie informować na bieżąco wszystkie szkoły w
Nadrenii Północnej-Westfalii o możliwościach opieki nad dziećmi osób pracujących, dalszych
postępowaniach związanych z koronawirusem oraz o tym, jak radzić sobie z procedurami
nadchodzących egzaminów.

W chwili obecnej obowiązują następujące zasady:
Wstrzymanie zajęć z dniem 16 marca do końca ferii wielkanocnych, co nie będzie miało
większego wpływu na terminy zbliżających się egzaminów maturalnych. Większość szkół
przeprowadziła już egzaminy przedmaturalne, które klasyfikują uczniów do właściwego
egzaminu maturalnego. Elastyczne przepisy i terminy egzaminów gwarantują, że wszyscy
uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminów.
O tym, jak postępować z innymi egzaminami, na przykład: centralne egzaminy w klasie 10
(ZP 10), centralne egzaminy w fazie wstępnej (ZKE), egzaminy w szkołach zawodowych
oraz inne egzaminy (Feststellungsprüfungen), poinformuwane będą szkoły tak szybko, jak
tylko będzie to możliwe.
Decyzje Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji, podjęte w związku z zaistniałą sytuacją, nie
bedą miały dla uczniów negatywnego wpływu na przebieg dalszego ich kształcenia i
egzaminy.
„Wszelkie zmiany związane z koronawirusem będą regularnie sprawdzane, a aktualny stan
rzeczy poddawany nowej ocenie. Instytut Roberta Kocha i władze służby zdrowia mają
decydujący wpływ na podejmowane decyzje i ocenę bieżącej sytuacji. Posiadają oni
niezbędną wiedzę fachową oraz regularnie dostarczają informacji na temat aktualnej sytuacji
i związanego z nią ryzyka dla społeczeństwa. Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji jest
przygotowane na przeprowadzenie szybkich zmian zależnych od zaistniałej sytuacji” powiedziała Minister Szkolnictwa i Edukacji Yvonne Gebauer.

Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji poinformowało wszystkie szkoły i urzędy szkolne na
terenie Nadrenii Północnej-Westfalii o bieżącej sytuacji. Informacje dotyczące tegoż tematu
można znaleźć w skrócie tutaj.
Powyższe informacje zostaną udostępnione w rożnych językach na portalu edukacyjnym
Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji.

