Szanowni Rodzice i Uczniowie,
mamy już stworzone digitalne klasy. Pod koniec tego tygodnia chciałbym
podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za to, że ta zmiana tak
konstruktywnie przebiegła. Aby czas nauki był efektywny i zorganizowany, konieczne
jest, aby wszyscy uczniowie klas od 7 do 10 do poniedziałku, 23 marca 2020 r.
skontaktowali się przez pocztę elektroniczną (Mail) ze swoim wychowawcą i zgłosili
swoją gotowość do digitalnej nauki.
Wszyscy nauczyciele klas, administrator Pani Gründer i dyrekcja szkoły są członkami
wszystkich grup klasowych i mają prawo do odczytania wiadomości. Wszyscy
uczniowie zostali przeszkoleni i wiedzą, że nie mogą tworzyć własnych grup.
Naruszenie tego może spowodować utratę dostępu do usługi Office 365.
Ze względu na różne pytania na temat „ przesyłania „w Office lub zapomniane hasła,
pani Gründer oferuje konsultację telefoniczną w treminach:
Poniedziałek 23.03.2020 08:00 - 10:00
Wtorek 24.03.2020

08:00 - 10:00

Pod numerem telefonu : 03581 672907
Wspólne uczenie się przynosi radość. Czy jest wśród naszych rodziców ktoś, kto
współpracuje z Office 365 do celów administracyjnych i chciałby podzielić się z nami
swoją wiedzą? Proszę skontaktować się z panią Gründer lub dyrektorem.
Aktualny stan: 20.03.2020, godz. 14.00
Proszę Państwa o zwrócenie uwagi, aby uczniowie lub dzieci w strefach
rekreacyjnych nie spotykali się w większych grupach. Celem zamknięcia szkoły jest
przerwanie łańcucha infekcji, a tym samym ograniczenie kontaktów społecznych w
szkole i sektorze prywatnym do minimum.
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

