Szanowni Rodzice , Uczennice i Uczniowie,
z powodu szczególnej sytuacji szkoła zostaje zamknięta od 18.03.2020
do 17.04.2020 na podstawie ogólnego dekretu z dnia 16.03 2020
„Ogólny dekret
Wykonanie ustawy o ochronie przed infekcjami
Środki przeciwko pandemii korony“
[…]
1.1 Działalnośċ szkolna w publicznych i niepublicznych szkołach w rozumieniu
Saksońskiej Ustawy o Szkole a także ustawa o szkołach ogólnodostępnych w
Freistaat Sachsen zostaje zawieszona. W tym czasie nie będą odbywały się
żadne lekcje i zajęcia szkolne . […]
1.3. Dzieci, uczennice i uczniowie nie mogą wchodzić do placówek, o których
mowa w pkt 1.1 i 1.2 w powyższych celach."
W szkołach średnich nie będzie sprawowana żadna opieka nad dziećmi .
Także ta w nagłych wypadkach .
Aktualny stan : 17.03.2020, godz 14:00
Wchodzenie do szkolnych budynków jest dla uczniów zabronione.
Proszę Rodziców najpierw o kontakt telefoniczny , jeśli zaistnieje z Państwa
strony, konieczna rozmowa z dyrekcją szkoły.
Dyrekcja szkoły jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 14:00
Wszystkie ustalone wcześniej terminy spotkań, rozmów z rodzicami,
nauczycielami zostną , po ponownym otwarciu szkoły, wyznaczone na
nowo.
Zadania i materiały do nauki
Klasy 5 i 6 będą otrzymywały zadania drogą analogową.W poniedziałek 30.03.2020
przy wejściu do szkoły, będzie odbywała się wymiana zadań. Uczniowie będą
oddawać zrobione prace i otrzymywać nowe, tak aby nie musieli wchodzić do szkoły.
Uczniowie lub rodzice uczniów klas 5 poniedziałki pomiędzy 9:00 a 10:00 godz!
Uczniowie lub rodzice uczniów klas 6 poniedziałki pomiędzy 10:30 a 11:30 godz!

Proszę wszystkie rozwiązane zadania podpisać i zaznaczyć z jakiego są przedmiotu.
Zadania te spakować do podpisanej teczki. Teczkę należy włożyć do przygotowanej
dla każdej klasy skrzynki ( one będą przed szkołą) i wziąć nowe zadania.

Klasy 5 i 6 będą otrzymywały zadania drogą analogową. Zawsze w poniedziałek ,
przy wejściu do szkoły, będzie odbywała się wymiana zadań. Uczniowie będą
oddawać zrobione prace i otrzymywać nowe, tak aby nie musieli wchodzić do
szkoły.
Uczniowie lub rodzice uczniów klas 5 poniedziałki
pomiędzy 9:00 a 10:00 godz!
Uczniowie lub rodzice uczniów klas 6 poniedziałki
pomiędzy 10:30 a 11:30 godz!
Proszę wszystkie rozwiązane zadania podpisać i zaznaczyć z jakiego są
przedmiotu. Zadania te spakować do podpisanej teczki. Teczkę należy włożyć
do przygotowanej dla każdej klasy skrzynki ( one będą przed szkołą) i wziąć
nowe zadania.
Proszę nie wrzucać żadnych rozwiazanych zadań do szkolnej skrzynki
pocztowej !
Wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie klas 7 -10 będą otrzymywać zadania
przez „Office 365“. Wszystkie zadania będą odrabiane w cyklu tygodniowym.
Z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów możecie Państwo i Wasze dzieci
kontaktować się przez „Office 365“ . Proszę o skorzystanie z tej możliwościa
także ustalonych i znanch sposobów kontaktowania się z nauczycielami.
Nauczyciele mają status homeoffice/ pracują w domu!
Proszę zorganzować wspólnie z dzieckiem, czas dla nauki i pracy dziecka w
domu. Powinien on byċ podobny do codziennego rytmu , jak podczas
szkolnego dnia.
Aktualnie terminy egzaminów końcowych zostały zachowane.
Zajęcia pozalekcyjne, takie jak konkursy, olimpiady, wyjazdy stypendialne,
staże
zawodowe, wymiana studentów i nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, zostaną
zawieszone do końca roku szkolnego.
Wszystkie wycieczki szkolne w tym również wycieczki piesze są anulowane do końca
roku szkolnego. Koszty anulowanie wycieczek zostaną przejęte przez Freistaat

Sachsen. Jeśli wpłacili Państwo już zaliczki proszę o cierpliwość.Pieniądze zostaną
zwrócone.
W dalszym ciągu obowiązują następujące zasady:
W przypadku podejrzenia Koronawirusa , należy skontaktować się z lekarzem
rodzinnym lub pediatrą, w przypadku pozytywnych przypadków prosimy o
poinformowanie szkoły! Proszę zwrócić uwagę na ograniczenie kontaktów socjalnych
do minimum oraz zasady przestrzegania higieny!
Na stronie głównej - homepage szkoły i na planie zastępstw (Vertretungsplan)
będziemy informować Państwa na bieżąco o aktualnym rozwoju wydarzeń.
Możecie Państwo dowiadywać się każdego dnia po godzinie 15:00 o aktualnym
stanie.
Z poważaniem
Thomas Warkus
Dyrektor Szkoły

