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Buxtehude, 17 kwietnia 2020 r.
Drodzy rodzice i opiekunowie,
Mam nadzieję, że ty i twoje dzieci macie się dobrze, nadal jesteście zdrowi i moglibyście trochę
cieszyć się świętami wielkanocnymi.
Wyobrażam sobie, że ty i twoje dzieci bylibyście szczęśliwi, gdyby szkoły zostały wkrótce ponownie
otwarte. Niestety, na dzień dzisiejszy wiemy, że dla niektórych zajęć zajmie to jeszcze sporo czasu.
Od 27 kwietnia klasy 9 i 10 (klasy maturalne) powrócą do szkoły, wszystkie pozostałe klasy w
późniejszym terminie (patrz strona tylna).
Od środy 22.4.2020 Państwa dzieci otrzymają od nas zlecenia, które muszą wykonać w sposób
wiążący. Przetwarzanie tych zadań w HomeLearning jest więc obowiązkowe!!!! W ciągu kilku
następnych dni otrzymasz od nas więcej informacji na temat dokładnej procedury.
Od przyszłego tygodnia będziemy wysyłać te zadania do Twoich dzieci za pośrednictwem IServ. W
tym celu, każdy student musi mieć aktywne konto IServ i dostęp do niego.
Jednak w ostatnich kilku tygodniach zauważyliśmy, że nie działa to jeszcze na wszystkie dzieci i nie
jest wykorzystywane przez wszystkie z nich.
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, abyśmy mogli odpowiednio dostosować nasze zadania:

Jakiego sprzętu może używać twoje dziecko w domu?
Mamy
 PC / Komputer
 WLan / Internet
 Notatnik / Laptop
 Dostęp do Internetu poprzez kredyt
 Drukarka
 brak dostępu do Internetu
 Tablet
 Smartphone / telefon komórkowy
 Moje dziecko może aktywować IServ.
 Mój olziecko zna swoje hasło IServ.
 Mój olziecko nie zna swojego hasła IServ.
 Nie mamy sposobu na użycie IServ.
 Moje dziecko ma wszystkie podręczniki szkolne i teczki w domu (DE, MA, EN, EK, GE, POL, WI, BIO, PH/CH).
 W szkole są jeszcze podręczniki, materiały.
Książki / materiały można odebrać:
5a (Herr Berger) – Mittwoch, 22.04.2020, von 8 – 10 Uhr
5b (Frau Köhler) – Mittwoch, 22.04.2020, von 10 – 12 Uhr
Proszę trzymać się tych czasów, aby nie było zbyt wielu ludzi w budynku na raz.

 Moje dziecko może również przyjeżdżać do szkoły na rowerze (zamiast autobusem).
 Mogę zabrać moje dziecko do szkoły samochodem.
 Moje dziecko może dostać się do szkoły tylko autobusem.
Adres e-mail rodziców:

________________________________________________________

Numer telefonu rodziców: ________________________________________________________
Aktualny adres:

________________________________________________________

Mamy nadzieję na Państwa wsparcie, odpowiadając na wszystkie pytania i odsyłając je do nas.
Proszę odpowiedzieć najpóźniej do środy 22.04.2020 r.
na Post an:

Hauptschule Süd Buxtehude
Berliner Straße 127a
21614 Buxtehude

lub przez e-mail do:
info@hauptschule-buxtehude.de

Bardzo dziękuję za współpracę. I proszę wybaczyć wszelkie błędy w tych tekstach. Ale staraliśmy
się przetłumaczyć list dla ciebie na twój język przez program komputerowy.
Z serdecznymi pozdrowieniami
_______________________________
- Schulleiterin -
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Kraj związkowy Dolna Saksonia planuje rozpocząć przygotowania do ostatnich zajęć w dniu 27
kwietnia 2020 r., a następnie przynajmniej tymczasowo sprowadzić do szkoły kolejne klasy.
Na razie ten plan służy jedynie jako orientacja. Jest ona tymczasowa i może ulec zmianie, gdy
tylko wystąpi infekcja lub pojawią się nowe wymogi, które spowodują konieczność jej
wprowadzenia.
W szczególności faza C jest tylko pomysłem i nie została jeszcze uzgodniona i zaplanowana.

Wyjaśnione na przykładzie Hauptschule Süd:
 od 22.04. wszyscy uczniowie pracują w domu w "Nauce w domu/Kształceniu domowym".
 w dniu 27.04. klasy 9 i 10 rozpoczynają się w szkole (z pół-klasami i na przemian
codziennie) tylko z przygotowaniem do egzaminu
 od 18.05. klasy 9 i 10 będą miały dodatkowe przedmioty
 Klasy 7 i 8 rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec maja.
 Tylko wtedy klasy 5 i 6
Dalsze informacje znajdą Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej lub zostaną przesłane
przez IServ.
Quelle:

Lernen zu Hause - Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulennotbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html

