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Szanowna Pani Dyrektor,
W odpowiedzi na pismo nr XI.543.17.2020.MS z dnia 02.04.2020r. dotyczące sprzętu komputerowego
oraz działań pracowników w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w
związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, uprzejmie informuję o podjętych działaniach.
W kwestii sprzętu komputerowego należy zauważyć, iż ośrodki nie dysponują takim sprzętem, który
mógłby być przeznaczony do celów nauki w formie zdalnej. Wynika to z faktu, iż upowszechnienie się
smartfonów i tabletów spowodowało, iż cudzoziemcy nie byli zainteresowani korzystaniem z pracowni
komputerowych w ośrodkach, wybierając użytkowanie sprzętu będącego w ich posiadaniu. Dlatego też Urząd,
odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców, wprowadził we wszystkich ośrodkach
dostęp do internetu poprzez WiFi. Monitorujemy dostępność sieci bezprzewodowej i jej przepustowość w celu
zapewnienia sprawnej realizacji nauczania zdalnego.
Ponadto nie można zapominać o tym, iż potrzeba zaopatrzenia uczniów w sprzęt komputerowy
ujawniła się nagle, zaskakując tak cudzoziemców jak i wiele polskich rodzin. Jednocześnie pragnę dodać, iż
Urząd, doceniając wagę problemu, analizuje sytuację i szuka możliwości rozwiązań pozwalających na
zaopatrzenie w ww. sprzęt potrzebujących tego uczniów. Informuję, że od 1 kwietnia br. samorządy mogą
wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety – a jeśli jest taka potrzeba - także na mobilny dostęp do internetu,
stosowne
informacje
znajdują
się
na
stronie
Ministerstwa
Cyfryzacji
(https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/180-milionow-zlotych-na-laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli).
Urząd
zamierza propagować powyższą informację wśród współpracujących placówek oświatowych. Dodatkowo
obecnie analizujemy dostępność i możliwość przekazania sprawnego technicznie i z odpowiednim
oprogramowaniem sprzętu do pracy zdalnej wycofanego z eksploatacji w Urzędzie.
Odnosząc się do pytania o działania podejmowane przez pracowników w ośrodkach dla
cudzoziemców związane z ich uczestniczeniem w zajęciach zdalnych oraz wspomaganiem małoletnich
w samym procesie nauczania, chciałbym zauważyć, iż pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców wykonują
na terenie ośrodka wiele zadań, związanych przede wszystkim z zapewnieniem pomocy socjalnej jego
mieszkańcom, m.in. wspierając rodziny w obszarze nauczania. Jednak nadzór nad wykonywaniem obowiązku
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szkolnego i umożliwienie jego realizacji, w tym w formie zdalnego nauczania, pozostaje poza właściwością
Urzędu i przynależne jest dyrektorom szkół obwodowych. Warto pamiętać także o tym, iż zapewnienie
kształcenia, wychowania i opieki w szkołach podstawowych należy do zadań oświatowych gminy, która także
otrzymuje zwiększone środki w ramach subwencji oświatowej na dodatkową, bezpłatną naukę języka
polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi i podlegających obowiązkowi szkolnemu, które nie
znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.
Jednakże, mając na względzie dobro małoletnich cudzoziemców, pracownicy ośrodków pozostają
w kontakcie ze szkołami i zachęcają cudzoziemców do nauki wg wytycznych otrzymywanych ze szkół.
Mobilizują zarówno uczniów jak i ich rodziców do realizacji obowiązku szkolnego w formie zdalnej.
W przypadku, gdy szkoła uzna to za najlepsze rozwiązanie, przekazują dzieciom materiały dostarczone przez
szkoły w formie rzeczowej lub przesłane pocztą elektroniczną. Szczególną troską otaczani są uczniowie,
którzy przystępować będą w tym roku do egzaminu ósmoklasisty.
Pod uwagę należy wziąć także obecną sytuację epidemiologiczną, zalecenia Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi kontakty bezpośrednie pomiędzy pracownikami
ośrodków a ich mieszkańcami, są ograniczone do niezbędnego minimum i odbywają się przede wszystkim
w formie telefonicznej, bądź mailowej.
Reasumując, wszelkie kroki podejmowane przez Departament Pomocy Socjalnej UdSC koncentrują
się przede wszystkim na wspieraniu zarówno dzieci jak i ich rodziców w zdalnej nauce, poprzez mobilizowanie
ich do tego, ułatwienie kontaktu z placówkami szkolnymi a także przekazywanie informacji i materiałów.

Z poważaniem
Szymon Hajduk
Dyrektor
Departament Pomocy Socjalnej
/podpisano elektronicznie/
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