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Kochani rodzice, uczennice i uczniowie, 

mam nadzieję, że weszliście w rok 2021 w dobrym nastroju oraz wyposażeni 

w nową energię. Przyznam, że zapowiedź ponownego zamknięcia szkoły 

niekoniecznie poprawia nastrój, ale jestem przekonana, że wspólnie damy 

sobie radę z nadchodzącymi zadaniami. 

Tym listem chciałabym was poinformować o planowaniu i organizacji 

najbliższych tygodni. 

Nauczanie na odległość    

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 11 stycznia do piątku 29 stycznia 

2021 r. dla wszystkich roczników/klas wyłącznie na odległość, czyli cyfrowo 

zgodnie z naszą koncepcją szkolną „Plan B”. 

Na podstawie zebranych doświadczeń i opinii ponownie zrewidowaliśmy 

koncepcję i dostosowaliśmy ją do sytuacji. 

Jeśli w szkole nadal znajdują się niezbędne materiały robocze, to mogą je 

uczniowie w poniedziałek 11 stycznia w godzinach 10: 00-13: 00 odebrać. 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z sekretarkami.  

Pakiety materiałów 

Doświadczenia ostatnich kilku tygodni w szkole pokazały, że niektórzy 

uczniowie potrzebują pakietów materiałów, aby wziąć udział w kształceniu 

na odległość. Dzieci uprawnione do tego zostaną poinformowane przez 

wychowawcę klasy. Pakiety materiałów na bieżący tydzień szkolny mogą być  

odbierane z odpowiedniego sekretariatu w każdy wtorek w następujących 

godzinach: 

Rocznik 5+6: w godzinach od 13.00 do 14.00 

Rocznik 7 +8: w godzinach od 14.00 do 14.45  

Rocznik 9+10: w godzinach od 14.45 do 15.30  

Opieka w nagłych wypadkach 

Stworzyliśmy opiekę w nagłych wypadkach dla poszczególnych dzieci w 

klasach 5 i 6, którymi w żadnych okolicznościach nie można opiekować się w 

domu. Uczniowie biorący udział w programie mają możliwość wzięcia 

udziału w lekcjach na odległość przy stałym stanowisku pracy w sali 

komputerowej i wykonywania zadań edukacyjnych pod nadzorem. Dzieci 

muszą przynieść swoje materiały dydaktyczne i słuchawki z wtyczką. Proszę 

pomyśleć o wystarczającej ilości jedzenia i napojów, ponieważ nasza 

stołówka szkolna jest zamknięta! Godziny opieki w nagłych wypadkach 

odpowiadają regularnym godzinom lekcji, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 15:35. Można zarejestrować się do opieki w nagłych 

wypadkach, korzystając z formularza online, który znajduje się na naszej 

stronie internetowej. Alternatywnie można również oddać wypełniony 

formularz w sekretariatach  szkolnych. Proszę koniecznie zwrócić uwagę na 
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poszczególne godziny otwarcia. Oprócz opieki w nagłych wypadkach, oferujemy uczniom klasy S II na 

prośbę rodziców pracę w szkole, jeśli np. wymagania techniczne lub domowe, które są konieczne do 

nauczania na odległość, nie są i nie mogą być spełnione. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy 

o kontakt z Panem Sichau (oliver.Sichau@gesamtschule-rh-wd.de). 

Prace klasowe i egzaminy 

Do 31 stycznia 2021 r. nie będą już pisane prace klasowe w klasach 5-10.  Nie dotyczy to indywidualnych 

zadań, prac klasowych i egzaminów uzupełniających u poszczególnych uczniów. Ocena wyników za 

pierwsze półrocze będzie się opierać na dotychczasowych wynikach pisemnych, różnej współpracy i 

wynikach z nauczania na odległość. Zaległe egzaminy, testy oceniające i egzaminy uzupełniające w Q1 

odbędą się zgodnie z planem i  przepisami dotyczącymi higieny. 

Prace pisemne, które zostały już napisane, ale jeszcze nie zwrócone, otrzymają uczniowie najpóźniej 

przed początkiem konferencji certyfikacyjnej. 

Zaawansowany poziom organizuje to centralnie. Prace klasowe w klasach 5-10 zostaną wydane 

najpóźniej do 18 stycznia za pośrednictwem nauczycieli przedmiotu, którzy nawiążą w odpowiednim 

czasie kontakt do uczni by wyjaśnić kwestię procedury.  

Zgłoszenie choroby 

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do udziału w kształceniu na odległość, ponieważ szkoła jest nadal 

obowiązkowa. Jeśli dziecko jest chore i nie może uczęszczać na zajęcia, nadal obowiązuje znana 

procedura zgłaszania choroby w sekretariacie.  

Godziny otwarcia 

Z administracją szkoły można się skontaktować podczas regularnych godzin otwarcia. Prosimy jednak, 

jeśli to możliwe, powstrzymać się od osobistego odwiedzania szkoły i skontaktować się z nami 

telefonicznie lub mailowo.  

Jedno słowo na koniec…. 

Nauczanie na odległość, bez względu na to, jak dobrze zostało zorganizowane, zaplanowane i 

przemyślane, nie może zastąpić nauczania bezpośredniego. Brakuje części ludzkiej, wspólnoty i 

codziennego życia szkolnego. Niemniej jednak postarajmy się jak najlepiej wykorzystać sytuację z 

dawką spokoju i pozytywnego spojrzenia w przyszłość.  

 

Z poważaniem 

Karin Retzlaff 

-Dydaktyczne zarządzanie- 

 


