
Szanowna Pani ..., szanowny Panie ...,  

Na chwilę obecną zakładamy, że 27 sierpnia będziemy mogli wznowić działalność szkoły 

według scenariusza A, tj. zapewnić ograniczoną regularną działalność placówki. W takim 

przypadku codzienne życie szkolne Państwa dzieci będzie ograniczone licznymi przepisami 

związanymi z pandemią koronawirusa, ale przynajmniej będziemy w stanie zaoferować 

Państwu pewne, regularne działanie szkoły. Przepisy te zostały podsumowane na czterech 

stronach w folderze informacyjnym na rok szkolny 2020/21, który uczniowie otrzymają 

pierwszego dnia szkoły. Punkty te zostaną szczegółowo omówione z dziećmi od razu na 

pierwszej lekcji. Poniżej zestawiono najważniejsze przepisy: 

 

1. Na korytarzach, w strefie sanitarnej i na dziedzińcu należy w dalszym ciągu nosić 

maseczki. Jak dotąd land Niedersachsen [Dolna Saksonia] nie przewiduje noszenia 

maseczek w salach lekcyjnych.  

2. Mycie rąk obowiązuje jak zawsze.  

3. Wszystkie dzieci będą ponownie nauczane jako klasa w jednym pomieszczeniu. Strefa 

nauczyciela jest wyraźnie oznaczona i uczniowie nie mogą jej przekraczać. Nauczyciele 

należący do grupy ryzyka udzielają lekcji bezpośrednich, ale musimy zapewnić im 

szczególną ochronę. Chcemy uniknąć nauczania na odległość tak długo, jak tylko to będzie 

możliwe. Stąd ten środek ostrożności.  

4. Klasy 5/6, 7/8 i 9/10 tworzą razem „grupę zdefiniowaną” (=kohortę). Przydzielono im 

osobne korytarze.  

5. Dziedziniec szkolny podzielono na kohorty 7/8 i 5/6 w celu zapewnienia wyraźnego 

oddzielenia grup. Do toalet i bramy na dziedziniec prowadzi „korytarz biegowy”. Za nadzór 

odpowiada trzech nauczycieli – wcześniej było ich tylko dwóch. Kohorta 9/10 ma możliwość 

wyjścia na dziedziniec podczas drugiej dużej przerwy. Oczywiście w każdej chwili można 

udać się do strefy sanitarnej. 

6. Niestety strefa wejściowa stwarza problem: dysponujemy tylko jedną i wszyscy uczniowie 

muszą przez nią wchodzić i wychodzić. Od godziny 7:30 (z doświadczenia wiemy, że od tej 

godziny pojawia się większość uczniów) przy wejściu będzie stał nauczyciel nadzorujący 

zachowanie dystansu. Koniec przerwy jest regulowany w taki sposób, że kohorta 7/8 wraca 

do budynku z pierwszym dzwonkiem, a kohorta 5/6 5 minut później.  

7. Strefa wejściowa została podzielona na wejście i wyjście za pomocą ruchomych barier. W 

sytuacji awaryjnej można je szybko odsunąć na bok.  

8. Rodzice/osoby odwiedzające mogą wejść do budynku szkoły tylko po wcześniejszym 

umówieniu terminu. Wykluczone jest zatem spontaniczne odbieranie dzieci przed salą 

lekcyjną. Oczywiście rodzice mogą w dalszym ciągu czekać na dziedzińcu, ale nie mogą tam 

parkować. Odpowiednio wcześniej uzgodnioną obecność w budynku należy potwierdzić za 

pomocą dokumentacji dla odwiedzających.  

9. Na czas zajęć wychowania fizycznego klasy są dzielone. Zajęcia odbywają się bez 

kontaktu cielesnego i jak najdłużej w plenerze. 



10. Uczniowie wracający z obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem muszą z 

reguły wykonać test na obecność koronawirusa. Jeśli uczeń nie zna jeszcze wyniku testu, 

pozostaje na kwarantannie. W takim przypadku lekcje będą się odbywały online.  

Podczas zamknięcia szkół nie można było już nauczać poszczególnych tematów z 

przedmiotów głównych, co doprowadziło do braków w wiedzy uczniów. Aby to nadrobić, 

odchodzimy od planu zajęć we wszystkich rocznikach aż do ferii jesiennych: wszystkie 

przedmioty główne będą nauczane w wymiarze 5-godzinnym. Ogólne zestawienie 

koniecznych redukcji dokonanych w zakresie przedmiotów dodatkowych można znaleźć w 

folderze informacyjnym. Przede wszystkim zredukowana została liczba godzin przedmiotów, 

które są nauczane w wymiarze dwóch godzin przez cały rok (ekonomia) lub są surowo 

ograniczone przepisami (muzyka). 

W czwartek 27 sierpnia ma miejsce również przyjęcie do szkoły klasy 5 – nie jak zwykle w 

audytorium, ale w dwóch turach na dziedzińcu. Tylko w ten sposób możemy przestrzegać 

zasad dystansu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie planowania logistyki. Jest bardzo 

prawdopodobne, że uczniowie z klas 6-10 będą mieli tylko 2 godziny zajęć (1. i 2. godzina 

lekcyjna), a następnie wrócą do domu. Regularne zajęcia rozpoczną się w piątek.  

Na tę chwilę są to najważniejsze informacje. Pozostałe zawarte są w folderze informacyjnym. 

Rodzice jak zwykle mogą również zadzwonić do szkoły w piątek w godzinach 10:00-12:30. 

Pani Müller z przyjemnością udzieli Państwu dalszych informacji.  

Życzę Państwu i Państwa dzieciom miłej reszty wypoczynku i mam nadzieję, że rok szkolny 

2020/21 nie przyniesie kolejnych koronawirusowych niespodzianek.  

Z poważaniem,  

Dyrekcja szkoły 

 


