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Stan aktualny: 11.03.2021, godz. 16:00
Szanowni Rodzice,
wszyscy z pewnością cieszymy się z perspektywy powrotu do szkoły. Żeby się to udało i
wszyscy czuli się pewnie, proszę przestrzegać nowych struktur i ustaleń.
Obowiązek wykonania testu
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 15.03.2021 istnieje dla wszystkich osób, które
wchodzą do budynku szkoły obowiązek wykonania testu bądź przedłożenia
zaświadczenia o wykonaniu testu. Od 15.03.21 wszyscy uczniowie, począwszy od klasy
5, będą raz w tygodniu, a wszystkie osoby pracujące w szkole dwa razy w tygodniu
poddane samodzielnemu testowi na zasadzie „w cztery oczy”. W tym celu potrzebna jest
pisemna zgoda rodziców. Formularz mogą Państwo wydrukować, podpisać i dać dziecku
w pierwszy dzień szkoły.
Obowiązek wykonania testu wchodzi w życie wtedy, kiedy w naszej szkole będzie
dostępna wystarczająca ilość testów. Do tego momentu oferujemy aktualnie dobrowolny
szybki test antygenowy (patyczkiem) dla wszystkich uczniów od klasy 7 oraz dla
nauczycieli. Personel medyczny jednej z praktyk lekarskich w Görlitz przeprowadza testy
w klubie szkolnym (Schulclub). W celu rozliczenia z kasą chorych (test jest wtedy
bezpłatny) należy mieć ze sobą kartę zdrowia (Krankenkassenkarte):
piątek w godzinach od 14.00- 15.30 i w przyszły poniedziałek od 07:00 do 08:00
W przypadku, jeśli Państwo nie zgadzają się z obowiązkiem wykonania testu, proszę o
pisemne oświadczenie o wypisaniu dziecka z lekcji w szkole od 15.03.2021, aby nie
stanowić wzajemnie zagrożenia dla siebie. Państwa dziecko otrzyma wtedy zadania do
domu.
Wznowienie działania szkoły w trybie ograniczonym, w modelu zmiennym
15.03.2021 wchodzi w życie rozszerzony plan przestrzegania zasad higieny w naszej
szkole. Proszę przestrzegać nowych ustaleń i omówić je dokładnie z dzieckiem.
Zaczynamy pracę w modelu zmiennym, lekcje w szkole naprzemiennie z nauką w domu.
Celem tego jest przeprowadzenie lekcji w taki sposób, aby zmniejszyć ilość kontaktów i
uniknąć mieszania osób. Klasy podzielone są na dwie grupy. Na czas nauki domowej
nauczyciele będą na różne sposoby przekazywać zadania. Proszę pamiętać, że z uwagi
na taką formę organizacji, podczas takiego tygodnia nie będą mogły odbywać się lekcje
online.
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Na stronie internetowej oraz w aplikacji mogą Państwo dowiedzieć się, kiedy jest tydzień
A, a kiedy B.
Wychowawcy klas podzielili uczniów na grupę 1/tydzień A i grupę 2/tydzień B. Przyszły
tydzień to tydzień B.
Zadania nie będą już wysyłane ani pocztą, ani przez aplikację Teams. Uczniowie powinni
wykorzystać pierwszy tydzień nauki w domu na uporządkowanie i uzupełnienie
dotychczasowych zadań.
Nadchodzące tygodnie chcielibyśmy wykorzystać na wspólne wdrożenie się w kulturę i
strukturę zajęć lekcyjnych, podsumowanie wrażeń i doświadczeń z czasu lockdownu i
wzmocnienie zachowania społecznego jak i tego związanego z nauką wszystkich
uczniów.
W pierwszych dwóch tygodniach szkoły nie będą pisane prace klasowe, poza uczniami
ostatnich klas (możliwe ponownie od 26.04.2021). Pierwsze dwa tygodnie będą
wykorzystane na sprawdzenie zadań oraz zweryfikowanie stanu nauki.
Wszystkie praktyki zawodowe uczniów są aktualnie, aż do odwołania, zawieszone.
Lekcje sportu będą się odbywały po feriach wielkanocnych ponownie w hali sportowej.
Do tego momentu nauczyciele sportu będą przeprowadzali zajęcia na podwórku
szkolnym lub w parku miejskim.
Obiady w klubie szkolnym będą ponownie dostępne od 22.03.2021.
Cieszymy się na spotkanie z naszymi uczniami. Przestrzegajmy wszyscy razem zasad
higieny i odstępu społecznego w miejscach publicznych oraz w obszarze prywatnym, tak
aby uniknąć kolejnego zamknięcia szkoły w wyniku trzeciego lockdownu.
Z pozdrowieniami
Thomas Warkus
Dyrektor szkoły
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Zasady higieny OSI [Hygieneplan OSI], obowiązują od 15.03.2021
List do rodziców od ministra edukacji [Elternbrief Kultusminister Piwarz]
Akt rozporządzenia [Allgemeinverordnung], obowiązuje od 08.03.2021
Schemat organizacyjny ograniczonego funkcjonowania szkoły OSI
[Organigramm eingeschränkter Regelbetrieb OSI]
Zgoda na test (pobranie wymazu patyczkiem) [Einwilligung Stäbchentest]
Zgoda na test samodzielny [Einwilligung Selbsttest]
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Przebieg wykonania testu samodzielnego [Ablaufplan Selbsttest]
Instrukcja przygotowania testu [Anleitung Testkit]
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