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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Niniejszym listem pragniemy poinformować o wpływie koronawirusa na 

edukacje w szkole Twojego dziecka (dzieci). Po wakacjach wszystkie szkoły znów są  

całkowicie otwarte i przestrzegaja protokołu koronavirusa ustanowionego dla szkół 

podstawowych. Każdy się do tego przyczynia; dzieci, rodzice i nauczyciele. 

 

Jedno z ustalen mowi o tym, ze dzieci  i nauczyciele z dolegliwosciamy  związanymi z 

koronawirusem pozostają w domu. Oznacza to, że więcej nauczycieli jest zmuszonych do 

pozostania w domu, podczas gdy w przeciwnym razie byliby w sali lekcyjnej w szkole. Zostało to 

również szczegółowo omówione w zeszłym tygodniu w wiadomościach krajowych. 

Czas oczekiwania na testy jest pod presją, co oznacza, że nauczyciele są dłużej nieobecni. 

Parlament poinstruował rzad aby przyznal nauczycielom pierwszenstwo w robieniu testow na 

koronawirus. Mamy nadzieję, że zostanie to wkrótce ustalone i że zmniejszy to presję na kadre 

nauczycielska. Do tego czasu jako Aves szukamy również innych mozliwosci aby nauczyciele mogli 

szybciej poddac sie testom. 

 

Zarówno grona podagogiczne naszych szkół, jak i my, jako rada szkolna, robimy wszystko, aby 

edukacja Twojego dziecka (dzieci) trwała jak najdłużej. Wykonujemy następujące kroki: 
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- Jeśli nauczyciele są niespodziewanie chorzy, pierwszego dnia szkoła sama rozwiazuje ten 

problem  . Twoje dziecko nigdy nie jest po prostu wysyłane do domu, kiedy nauczyciel jest 

chory. 

- Jeśli nauczyciel choruje dłużej niż jeden dzień, dyrektor stara się znaleźć zastępstwo w 

zespole. Jeśli nie jest to możliwe, dyrektor poprosi o pracownika zastępczego za 

pośrednictwem bazy zastępczej Aves. 

- Jeśli w bazie zastępczej nie ma już dostępnych nauczycieli, dyrektor może być zmuszony 

zdecydować o wysłaniu klasy do domu. 

- Jeśli klasa musi pozostać w domu przez dłuższy czas, szkoła rozważy możliwości 

kształcenia na odległość. 

Dodatkowe środki 

 

W obliczu zbliżających się niedoborów nauczycieli zastępczych w wyniku skutków kryzysu 

koronawirusa, jako zarząd Aves zdecydowaliśmy się na zwiększenie naszej bazy zastępczej. W tym 

celu udało nam się zatrudnić kilku dodatkowych nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę, że to może 

nie wystarczyć w szczytowym momencie zachorowan. Może to oznaczać konieczność odesłania 

uczniow do domu w przypadku coraz większej liczby zachorowan wśród nauczycieli.  

 

Jeśli nauczyciele chorują przez długi czas i jeśli w szkole nie jest możliwe zastąpienie chorych, 

szkoła sama określi najlepszy czas na przejście na naukę na odległość.  Jak wiadomo, przed 

wakacjami  szkoły zdobyły w tym zakresie niezbędne doświadczenie.  Nie wiemy, jak będzie 

wygladac sytuacja z choroba w każdej szkole, więc decyzją o przejściu na naukę na odległość 

pozostaje  w rekach  szkoły. Dyrektor Twojej szkoły poinformuje Cię o tym w odpowiednim czasie. 

 

Zdajemy sobie sprawę, jak duży wpływ może to mieć na Twoją sytuację domową. My i nasi 

nauczyciele dokładamy wszelkich starań, aby kontynuować naukę w szkole. Jeśli jednak to się nie 

powiedzie, mamy nadzieję, że Twoje zrozumienie i wsparcie sprawią, że wszystko sie powiedzie. 

 

Z poważaniem, 

 

Kristiaan Strijker, 

Prezes Zarządu 

 


