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Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
jak już się Państwo dowiedzieli z mediów, w związku z aktualną sytuacją, nastąpiły
kolejne zmiany w przebiegu roku szkolnego. Szkoły pozostają zamknięte do
29.01.2021, z wyjątkiem ostatnich klas. Od 01.02.2021 do 05.02.2020 będą
jednotygodniowe ferie zimowe.
Aby zapewnić zbliżoną do szkolnej strukturę dnia, nadal obowiązuje aktualny plan
lekcji, który widoczny jest na stronie internetowej oraz w aplikacji. Można tam również
sprawdzić, kiedy są możliwe godziny kontaktów z uczniami i rodzicami, a także lekcje
online.
Nasi uczniowie nadal będą otrzymywać zadania do nauki w domu w ten sam sposób
co dotychczas. Dla klas 5 i 6 zostały dzisiaj pocztą dostarczone zadania na następny
tydzień. W przyszłym tygodniu uczniowie otrzymają kolejne zadania na trzeci i czwarty
tydzień stycznia.
Praktyka zawodowa dla klasy 9 nie może się odbyć w terminie od 25.01.2021 do
05.02.2021. Gdyby instytucje lub przedsiębiorstwa i rodzice byli, pomimo pandemii,
gotowi na praktykę w tym czasie, mogą pomiędzy tymi stronami zostać zawarte umowy
prywatno-prawne. To, czy w tym roku szkolnym odbędzie się lub zostanie nadrobiona
praktyka w oparciu o odpowiedzialność szkoły, zależne jest od sytuacji związanej z
pandemią. W przypadku pytań proszę się zwracać do dyrekcji szkoły.
Dla wszystkich uczniów i uczennic przewidziany jest dobrowolny szybki test na
koronawirusa. Proszę się już wcześniej zastanowić, czy będą chcieli Państwo
skorzystać z tej oferty dla swojego dziecka. Niezbędna jest tutaj pisemna zgoda od
Państwa. Aktualnie prowadzone są przygotowania, aby móc to, w sposób
skoordynowany, przeprowadzić w pierwszym dniu szkoły. W tym celu otrzymają
Państwo, odpowiednio wcześnie, wszystkie niezbędne dokumenty.
18.01.2021 powinny rozpocząć się lekcje dla ostatnich klas szkoły Oberschule (9d,
10a i b) oraz szkoły wieczorowej Abendoberschule (9HS i 10 RS). Wszystkie pozostałe
klasy szkoły Oberschule i Abendoberschule będą miały lekcje w systemie zmiennym,
z podziałem na grupy, po przełożonych feriach zimowych, 08.02.2021.
Z poważaniem
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