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Szanowni Rodzice,
drodzy Uczniowie,
na podstawie aktualnego saksońskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony przed
koronawirusem z dnia 29.03.2021 nadal obowiązuje w naszej szkole ograniczone
działanie placówki. We wszystkich klasach będą zatem prowadzone zajęcia w grupach
oraz w systemie zmiennym- lekcje w szkole na zmianę z nauką w domu. Nadal będą
również kontynuowane lekcje w stałych grupach dla określonych uczniów podczas
tygodnia nauki zdalnej.
Po feriach wielkanocnych zaczynamy zajęcia w szkole od tygodnia B/ grupa 2 wraz z
możliwością korzystania z obiadów dostarczanych przez firmę MS Menü-Service w klubie
szkolnym (Schulclub). Plan posiłków oraz zamówienie jest we własnym zakresie i online.
Wraz z nowym rozporządzeniem wchodzi w życie obowiązek wykonywania testów przez
wszystkich uczniów i personel szkolny dwa razy w tygodniu. Testy będziemy wykonywali
według dotychczasowego systemu zawsze w poniedziałki i czwartki przez rozpoczęciem
lekcji. Uczniowie zbierają się o 07:25 przed szkołą, aby od 07:30 klasami udać się do
szkoły w celu wykonania testu. Za przeprowadzenie testu odpowiedzialny jest nauczyciel
pierwszej lekcji.
Od tego tygodnia są nowe testy, proszę zatem przeczytać na stronie internetowej
wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z tych testów.
Jeśli nie chcą Państwo, żeby Państwa dziecko przeprowadzało test w szkole, mogą
Państwo przedłożyć potwierdzenie braku infekcji wirusem SARS-CoV-2 wydane przez
placówkę właściwą do wykonania testu lub udokumentować to poprzez kwalifikowaną
informację o samodzielnym wykonaniu testu (załącznik 2). Ten wypełniony w całości i
podpisany formularz należy przedłożyć w dzień testów nauczycielowi odpowiedzialnemu.
Zaświadczenie nie może być starsze niż trzy dni i będzie skserowane do dokumentacji.
Żadna osoba nie może bez przedłożenia negatywnego wyniku testu wejść do budynku
szkoły. Potwierdzenie nie może być starsze niż trzy dni.
W budynku szkoły istnieje dla wszystkich osób obowiązek noszenia medycznej maseczki
ochronnej lub maseczki FFP2. Wyjątek stanowią lekcje sportu, długie przerwy na terenie
szkoły, jeśli zachowany jest odstęp 1,5 m oraz w czasie spożywania posiłków i napojów
na terenie szkoły, a także w czasie wykonywania testów.
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Proszę pamiętać o tym, że jeśli u Państwa dziecka wystąpi jeden z następujących
symptomów, dziecko nie może przychodzić do szkoły:
•
•
•
•
•
•

ogólne złe samopoczucie,
gorączka powyżej 38 stopni,
biegunka,
wymioty,
zaburzenia węchu i smaku,
nieustający kaszel

W przypadku, jeśli w czasie pobytu w szkole wystąpi jeden z powyższych symptomów,
Państwa dziecko zostanie odizolowane i musi zostać natychmiast przez Państwa
odebrane. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wynik testu okaże się pozytywny.
Jako prawni opiekunowie mogą Państwo wypisać swoje dziecko z zajęć w szkole w
tygodniu następującym po feriach wielkanocnych. Jeśli wypisali Państwo dziecko przed
01.04.2021, to obowiązuje to również w tym tygodniu.
W takim przypadku Państwa dziecko otrzyma zadania do wykonania w domu. Nie
obowiązują wtedy lekcje w trybie ograniczonego działania szkoły. Również nie istnieje
prawo do lekcji online. Dla pojedynczych przypadków jest to zarówno organizacyjnie, jak
i technicznie niemożliwe do zrealizowania.
Wraz z tymi działaniami i wyzwaniami codzienności szkolnej życzę nam wszystkim
powodzenia i zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Thomas Warkus
Dyrektor szkoły
Załączniki:
Formularz „Kwalifikowana informacja o samodzielnym wykonaniu testu” („Qualifizierte
Selbstauskunft“ )
Instrukcja wykonania testu
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