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Скъпи родители, скъпи ученици, 
 
Надявам се, че сте в добро настроение, изпълнени с  
позитивна енергия за 2021 година. Признавам, че 
оповестяването на  закриване на учeбните занятия, не са 
непременно стимулатор на настроението,но съм уверенa, 
че заедно ще работим и ще се справим с поставените 
задачи.С това писмо към родителите, бих искалa да Ви 
благодаря и да Ви информирам за планирането и 
организацията на следващите седмици. 
 

Обучение от  дистанция 
От понеделник 11 .01.2021 до петък 29.01.2021 учебните 
часове за всички класове ще се провеждат  като 
дистанционно обучение, т.е. дигитално в съответствие с 
нашата училищна концепция "План Б". 
На фона на натрупаният  от нас опит и обратна връзка, ние 
още веднъж сме  преработили и съгласували нашата 
концепция свързана със създалата се ситуация. Ако в 
училището,  учениците  все още имат   работни 
материали,могат да ги  вземат в понеделник, 11 януари, от 
10:00 .до 13:00 часа. 
Моля, уговорете предварително среща със секретарката по 
телефона. 
 

Учебни материали 
Опитът от последните седмици ни показва, че някои 
ученици имат нужда от учебни материали,за да могат да 
участват в програма за дистанционно обучение. Учениците, 
които имат нужда от тях,трябва да информират класните 
ръководители.  
Материалните  за текущата учебна седмица ,можете да 
вземете  във вторник в следните часове: 
Класове 5+6: от 13:00 ч. до 14:00ч. 
Класове 7 +8: от 14:00 ч. до 14:45 ч. 
Класове 9+10: от 14:45 ч. до 15:30ч. 
 

Часове за помощ 

 

 
 
 
 

  Moritz-Fontaine-Gesamtschule 
  der Stadt Rheda-Wiedenbrück 
  Sekundarstufen I und II 
 
 
 
  Standort Rheda 
  Fürst-Bentheim-Straße 55 
  Telefon 05242 98591-10 
  Telefax 05242 98591-20 
 
 
  Standort Wiedenbrück 
  Burgweg 23 
  Telefon 05242 94020-52 
  Telefax 05242 94020-54 
 
 
  E-Mail: 
  sekretariat@gesamtschule-rh-wd.de 

 
 
 
  Datum:  
  14.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Förderverein Gesamtschule 
IBAN: DE15 4786 0125 1319 3155 00 
BIC: GENODEM1GTL 
Volksbank Gütersloh 
E-Mail: foerderverein@gesamtschule-rh-wd.de 

 

mailto:foerderverein@gesamtschule-rh-wd.de


 
 
 
Seite 2 von 3 des Schreibens vom 14.01.2021 

За ученици  от 5 и 6-ти клас, които имат нужда от помощ в къщи се ангажираме  
да им съдействаме. На учениците се дава възможност да участват в дистанционно 
обучение и да завършат своите учебни домашни  в компютърна зала. Учениците 
трябва да предоставят своите учебни материали, както и да носят слушалки с 
връзка за включване. 
Моля, осигурете си достатъчно храна и напитки ,защото ученическият стол  е 
затворен. 
Часовете за помощ съответстват на редовното учебно време, т.е. от понеделник 
до петък от 8.00ч. до 15:35 ч. Регистрацията за учебна помощ се извършва чрез 
онлайн формуляр, който можете да използвате на нашата страница. Като 
алтернатива можете да подадете попълнения формуляр в секретариата. Моля, 
спазвайте работното време. 
Освен часовете за помощ, предлагаме на учениците от S II работа в училището по 
молба на родителите, ако например не са изпълнени техническите или вътрешни 
изисквания за дистанционно обучение. За повече информация, моля свържете се 
с Herrn Sichau (oliver.Sichau@gesamtschule-rh-wd.de) 

 

Класни и писменни работи 
За класовете от 5-10 няма да има  класни работи до 31.01.2021.По изключение са 
само допълнителните писмени работи. Оценката на изпълнението за първото 
полугодие се основава на постигнатите до момента писмени резултати както и 
дистанционното обучение.Класните работи и изпити в Q1 могат да бъдат 
осъществени и съобразени с хигиенните разпоредби. 
Писмените работи, които вече са написани, но все още не са получени, ще бъдат 
върнати на учениците най-късно до конференциите на учителите.  От 5 до 10 клас, 
отработването на класните работи ще се получат най-късно до 18.01 от учителите. 
 

Болнични 
Тъй като дистанционното образование остава задължително, всички ученици са 
длъжни да участват в него. 
Ако детето ви е болно и не може да присъства в часовете, добре познатата 
процедура за съобщаване на  болест в секретариата ще продължи да се прилага. 
 

Работно време 
Училищният администрация е на разположение в редовното работно време. 
Въпреки това моля, вземете мерки и спазвайте дистанция при посещения  и се 
свържете с нас по телефон или имейл. 
 

Една дума за финал...... 
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Дистанционното обучение, независимо колко добре е организирано и планирано, 
не може да бъде замести нормалното обочение.  Нека да се опитаме да гледаме 
в позитивна насока. 
 
Сърдечни поздрави 
Karin Retzlaff  
Didaktische Leitung- 
 


