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Wprowadzenie obowiązku wykonania testu
Szanowni Rodzice,
drodzy Uczniowie,
jak wszyscy wiemy chwilowo napływają różne informacje i wskazówki. Mimo to
zachowujemy rozsądek i próbujemy znaleźć dla naszej szkoły właściwą drogę.
Aby zapewnić naszej szkole możliwie jak najwyższe bezpieczeństwo, Saksońskie
Ministerstwo Edukacji poleciło w dniu dzisiejszym, aby już od 17.03.21 testować
wszystkich uczniów począwszy od klasy 5, jak również cały personel szkoły za pomocą
nowego testu do samodzielnego wykonania.
Ten test to test obowiązkowy. Jeśli nie wyrażą Państwo na niego zgody, Państwa dziecko
nie może przychodzić do szkoły. Z powodu małej ilości czasu zgodę na wykonanie testu
możemy udostępnić Państwu jedynie przez stronę internetową do wydrukowania lub do
odbioru w dniu jutrzejszym, we wtorek, w klubie szkolnym od godziny 10.00.
Wszyscy uczniowie, którzy we wtorek mają lekcje w szkole, otrzymają formularz od
wychowawcy.
Rodziców uczniów, którzy lekcje w szkole zaczynają w przyszłym tygodniu, prosimy o
wrzucenie wypełnionego formularza do skrzynki pocztowej w terminie do czwartku oraz
wcześniejsze poinformowanie wychowawcy poprzez Office o gotowości do wykonania
testu.
Wychodzimy z założenia, że zdrowie naszych dzieci jest dla nas największym priorytetem
i że Państwo jako rodzice są zgodni w kwestii przeprowadzania testu do samodzielnego
wykonania.
W przypadku, jeśli stanowczo nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie testu, proszę
o pisemne oświadczenie o wypisaniu dziecka z lekcji w szkole, do dnia 16.03.2021, do
godz.15.00 (drogą mailową lub pocztą), uzasadniając to brakiem zgody na test, Oznacza
to, że Państwa dziecko od dnia 17.03.2021 nie może wchodzić do budynku szkoły.
W takim przypadku Państwa dziecko otrzyma zadania do wykonania w domu. Oznacza
to nieuczestniczenie w dalszych lekcjach na zasadzie ograniczonego działania szkoły.
Nie istnieje już bowiem prawo do lekcji online, ponieważ są one dla pojedynczych
przypadków technicznie niemożliwe do zrealizowania!
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Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy już film dotyczący wykonania
samodzielnego testu. Usilnie prosimy o to, aby wszyscy uczniowie wykonywali
samodzielne testy, ponieważ mamy teraz do czynienia z mutacją koronawirusa, która
dotyka także młodsze dzieci.
Mamy już różne zapytania ze strony rodziców:
• Obecność rodzica w trakcie wykonywania testu jest w budynku szkoły
niedozwolona.
• Wyniki testów wykonanych w warunkach domowych nie będą uznawane.
• Wyciąg [§ 5a] z aktualnego aktu rozporządzenia:
(5) Od dnia 15 marca 2021 zabronione jest wchodzenie na teren szkół osób, z
wyjątkiem uczniów i uczennic szkoły, które nie posiadają zaświadczenia
lekarskiego bądź wykonanego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 z wynikiem
negatywnym, które potwierdziłyby brak infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
Zaświadczenie lekarskie i test nie mogą być starsze niż trzy dni, a w przypadku
uczniów i uczennic nie starsze niż jeden tydzień.
Proszę pamiętać, że dzięki zaplanowanemu samodzielnemu testowaniu w szkole,
nastąpi także odciążenie lekarzy.
17.03.2021 obowiązuje odmienny plan dnia. Wszyscy uczniowie zaczynają lekcje od
trzeciej godziny lekcyjnej. Wszyscy uczniowie zbierają się klasami o 09.30 przed szkołą,
a następnie, po wywołaniu przez wychowawcę, wchodzą do szkoły. Na trzeciej lekcji
odbędzie się test pod nadzorem nauczycieli, lekcje rozpoczną od czwartej godziny
lekcyjnej, zgodnie z planem lekcji.
Zajęcia lekcyjne w stałych grupach rozpoczną się 18.03.2021 i będą się odbywały
wiążąco dla określonych uczniów dwa dni w tygodniu, który jest tygodniem nauki w domu.
Te zajęcia nie będą pojawiały się w planie dnia.
Wychowawcy poinformują rodziców poszczególnych uczniów. Uczniowie pracują w
stałych grupach i przeprowadzają zawsze podczas pierwszego terminu samodzielny test
w obecności personelu szkolnego.
Uważajmy w dalszym ciągu wspólnie na zdrowie wszystkich osób w naszym prywatnym
i publicznym otoczeniu i chrońmy się razem poprzez przestrzeganie obowiązujących
środków ochrony.
Wszystkie testy przeprowadzone u uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ubiegły piątek i
dzisiejszy poniedziałek były negatywne.
Z pozdrowieniami
Thomas Warkus
Dyrektor szkoły
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