
 

15.05.2020 

Sevgili Öğrenciler, Sevgili Veliler, 

 

Geçen Çarşamba, 6 Mayıs, hepimiz, 25 Mayıs 2020'den Mayıs tatilinden sonra günlük derslerin 
yeniden başlatılması için Hamburg'daki hangi kilit noktaların uygulanması gerektiğine dair bir 
basın açıklamasından haberdar olduk. 

Ne yazık ki, okul idaresi olarak, okul yetkililerinden talimatlar için dün akşamı bekledik. Şimdi 
tatilden sonraki süre için planlamada size güvenlik sağlamak için bilgileri iletebiliriz. 
 
Okul şöyle devam ediyor 
 
25 Mayıs 2020'den itibaren 5-8 `inci sınıfların tüm öğrencilerinin yanı sıra IVK ve ABC sınıfları 
dahil olarak, haftada bir kez 6 ders saati için okula gelmelidir. 
 

Bu amaçla, sınıflar 3 gruba ayrılır ve farklı başlangıç ve bitiş zamanları, sabit giriş ve çıkışlar, 
odalar, yerler, teneffüs süreleri ve teneffüs odaları atanır ve binada öğrenciler (sınıftaki çalışma 
masası istisna) ağız burun koruması giymelidir (sınıftaki çalışma masası istisna). 
 

Denetim, risk gruplarına ait olmamaları kaydıyla büyük ölçüde eğitmenler ve sınıf öğretmenleri 
tarafından sağlanır. Ayrıca çocuğunuza ne zaman, nasıl ve nerede bakılacağı ile ilgili ayrıntıları ve 
bilgileri sağlarlar. 
 

9. ve 12. sınıflara (gelecekteki mezuniyet notları olarak) kapsamlı ders çizelgeleri verilir ve okulda 
bir hafta boyunca 30-34 saat arası ders görüp, daha sonra iki haftalık evde eğitim alırlar. 
 

10. sınıflar  sınavları tamamen geçmiştir ve evde eğitim görmektedir.  
 
13. yıl, evde Abitur'un hazırlık aşamasındadır.  
 
Acil bakım gurupları kalır ve gerektiğinde genişletilir. 
 
Bakanlık tarafından yeterli bilgi yapılmaması nedeniyle, yeniden planlama veya geçici 
düzenlemeler kesinlikle Mayıs tatilinden sonraki ilk hafta içinde gerçekleşecektir. 
 

 

Ek bilgi 

 



 
Binanın temizliği şimdi daha kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir ve temizlik şirketi okullarda 
temizlik için daha fazla zaman planlayacaktır. 
 
Öğretmenlerin okuldaki yüksek mevcudiyet nedeniyle kaçınılmaz olarak denetim için daha az 
zamanları olacağından, bu önlemlerin evde eğitim üzerindeki etkisini tahmin etmek şu anda 
zordur.  
 
Federal hükümetin okulları daha dijital son cihazlarla donatması gereken acil programı bunu 
destekleyebilir. Ne yazık ki, şu an bu bilgiler de eksik, en kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz. 
 
 
 
 
Okulda iletişim:  
 
Tatillerden sonra okulda daha fazla etkinlik olacak. Sonuç olarak, bu zamanı sağlıklı bir şekilde 
geçirebilmemiz için birbirimize iyi ve dikkatli davranmalıyız. Okulda ve okula giderken (!) birbirleri 
ile etkileşimi düzenleyen kurallar vardır. 
 
1. En az 1,5 metre mesafeyi korumak  
2. Düzenli el yıkama  
3. Kolun dolandırıcısında hapşırma ve öksürük  
4. Odalarda yeterli havalandırma  
5. Mesafe korunamıyorsa ağız-burun koruması kullanmak 
 
Lütfen bu kuralları çocuklarınızla aktarın ! 
 
Lütfen soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsa çocuğunuzu okula göndermeyin. Evde akut bir 
korona enfeksiyonu varsa, lütfen hemen okulu bilgilendirin. Ayrıca, ziyaretinize hazırlanabilmemiz 
için ebeveynlerden okulla iletişime geçmeden önce randevu almasını rica ediyoruz. Lütfen bizi 
arayın.  
 
Anlayışınız için teşekkür ederim. 
 

 

Sağlıklı kalmanız dileği ile,  

 

Saygılarımla 

 

 

_________________ 

Jörg Schmidt - Komm. Schulleiter 


