
 

13.05.2020 

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie! 

 W środę, 6. maja, zostaliśmy poinformowani o tym, że po feriach majowych, czyli od 25. 
maja będziemy powoli powracać do lekcji w szkole. 

Niestety aż do wczoraj czekaliśmy na to, aby wydział oświaty dał nam szczegółowe 
rozporządzenia z tym związane. Dlatego dopiero dzisiaj możemy Państwa na ten temat 
poinformować. 

Rozpoczęcie nauczania w szkole: 

Od 25. maja wszyscy uczniowie klas 5 do 8., 11 jak również IVK i ABC przychodzą raz w 
tygodniu do szkoły na 6 lekcji. 

Każda klasa będzie podzielona na 3 grupy. Do każdej klasy zostanie dostosowany plan 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji, wejścia i wyjścia do budynku szkoły, przydzielone będą 
stałe miejsca nauki dla każdego, czas i miejsce na przerwy. Obowiązkowe jest noszenie 
maseczki w budynku poza stałym miejscem nauki. W ten sposób chcemy przestrzegać 
zasad higieny. 

Lekcje będą prowadzone przez wychowawców. Jedyny wyjątek stanowią tu nauczyciele 
należący do jednej z grup ryzyka. Od wychowawców otrzymają Państwo dokładne 
informacje o czasie i miejscu zajęć dla Państwa dzieci.  

Klasy 9 i 12 jako przyszłe klasy egzaminacyjne otrzymają szczegółowe plany lekcji, 
według których spędzą 30 - 34 godzin w szkole, po czym mają dwa tygodnie 
indywidualnej nauki w domu. 

Klasy dziesiąte ukończyły egzaminy i do końca roku szkolnego pozostają w trybie nauki 
domowej. 

Klasy trzynaste przygotowują się do matury ustnej w domu.  

Dla dzieci, które nie mogą zostać w domu, dalej będzie organizowana opieka w szkole 
(Notbetreuung).   

Z powodu braku dodatkowych informacji w pierwszym tygodniu na pewno będzie 
dochodzić do improwizacji, zmiany planów czy też zasad. 

Wszystkie materiały szkolne muszą uczniowie nosić ze sobą do szkoły i zabierać 
do domu! 



Informacje dodatkowe 

Obecnie pomieszczenia w budynku szkolnym są częściej i dokładniej czyszczone. W tym 
celu firma sprzątająca przeznacza więcej czasu dla szkoły. 

Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, jakie skutki te kroki będą mieć na indywidualną 
naukę w domu, gdyż więcej nauczycieli będzie prowadzić lekcje w szkole i tym samym 
mieć mniej czasu dla uczniów będących w domu.   

Jak każda szkoła otrzymaliśmy zapowiedź wsparcia przez Rząd (Sofortprogramm des 
Bundes) w ten sposób, że mamy dostać więcej laptopów i tabletów dla uczniów. Niestety 
nie mamy żadnych szczegółowych informacji na ten temat. Jeśli tylko będziemy wiedzieć 
coś dokładnego, poinformujemy Państwa. 

Nasza firma cateringowa będzie przygotowywać obiady dla dzieci w formie Lunchpaket, 
ponieważ wydawanie obiadów w stołówce jest niemożliwe ze względu na podwyższone 
zasady higieny. Lunchpaket musi być wcześniej zamówiony.  

Kontakt w szkole 

Po feriach będzie więcej ruchu w szkole i dlatego musimy na siebie bardziej uważać, po 
to by nikogo nie narażać na utratę zdrowia. W szkole i na drodze do szkoły obowiązują 
następujące reguły: 

1. Zachowanie przynajmniej 1,5 metra odstępu 

2. Regularne mycie rąk 

3. Podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką 

4. Częste wietrzenie pomieszczeń 

5. Noszenie maseczki zakrywającej usta i nos, gdy nie można zachować 
odpowiedniego odstępu. 

Prosimy o porozmawianie z dziećmi o tych regułach! 

Prosimy pozostawić dziecko w domu, jeśli ma jakiekolwiek symptomy przeziębienia. 

Prosimy również o niezwłoczne poinformowanie szkoły, jeżeli ktoś w domu jest chory na 
Coronawirusa. 

W sprawach wizyty Państwa w szkole prosimy o ustalenie terminu telefonicznie przez 
sekretariat. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia! 

Z wyrazami szacunku! 

 

_________________ 

Jörg Schmidt - Komm. Schulleiter


