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Уважаеми родители,                                                                 29.04.2020г 

 

В понеделник (04.05.20) учебните занятия в училище за четвъртите класове 

ще продължат в адекватна форма. Новото ежедневие в учебния ден е 

свързано с множество нови наредби и мерки. За да се справим с тях, ние сме 

дефинирали следните правила: 

 

Задължително трябва да се спазва правилото за разстояние най-малко 1,5 m. 

Децата трябва да бъдат придружавани до училището (ако е възможно до 

главния вход). Училищния транспорт преминава в редовното разписание. 

Носенето на маскa за устата и носа също е задължително тук! 

Децата които посщават занималня - правилата за носене и прибиране на 

децата остават в сила. 

 

Размерът на групата в училище може да бъде максимум 11 предвид нашите 

пространствени изисквания. Следователно, 4-тите класове са разделени на 

2 малки групи, които се редуват на всеки два дни от 7.45 ч. до 13 ч. 

 

От 06.05.2020 започват бавно 1-3 (Klassenstufen), всяко дете от тези нива ще 

бъде на училище до началото на празниците (Pfingsferien). Тези класове също 

са разделени на малки групи. 

 

Дните в които учениците не са в училище, продължават да работят по 

задачите си от вкъщи. 

 

Началото и края на училищните часове е променливо. Това означава, че 

децата идват на училище между 7.30 ч. и 7.45 ч. и напускат училище между 
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12.45 ч. И 13.00 ч. Децата не се събират пред училището, а отиват директно в 

класните си стаи. 

 

Когато децата влязат в класните си стаи, първо си мият ръцете; след всяко 

посещение на тоалетната, ръцете се мият в класната стая под наблюдението 

на съответния учител. Моля, разрешете проблема с правилното миене на 

ръцете у дома (навлажнете,насапунете за 30 секунди изплакнете и изсушете 

старателно.). Само едно дете може да дойде до мивката или до бюрото на 

учителя. Останалите деца чакат на местата си. 

Гардеробните ще бъдат заключени до по-нататък – якетата се закачат на  

столовете. За да се избегне ненужен контакт с повърхността, всички врати 

остават отворени. 

 

Освен това носенето на маскa за устата и носа при влизане в училищната 

сграда на нашето училище е задължително (това също може да бъде шал). 

Ще обсъдим с децата точно кога ще бъде възможно временното им 

премахване. Моля, осигурете на децата си такава защита, за да можем да се 

защитим. 

 

Децата, които принадлежат към рискова група или имат роднини в семейство, 

които принадлежат към рискова група, могат да бъдат освободени от училище 

на тях  им се предоставя учебня материал за училищно обучение у дома. 

Моля, уведомете ни предварително дали това би се отразило на вашето 

семейство 

 

Всеки ученик трябва да изпрати въпросник в училище. Родителите са 

отговорни за документирането веднъж в началото на седмицата или в деня, в 

който детето посещава училище за първи път през седмицата, че няма 

здравословни симптоми в контекста на Covid 19 ( също в спешна помощ). 

В случай на съмнение незабавно трябва да се консултирате с лекар и 

ученикът да не идва в училище. 

Моля, изпратете документа (разпечатайте документа), без него ученикът не 

може да посещава учебните занятия.  

Ако се проявят симптоми в училище, децата трябва да бъдат взети незабавно. 



Ако във вашето семейство се появи нова инфекция, вие сте длъжни да 

докладвате това директно на училището (секретариата). 

 

Указание за посещение на занималнята: посещение на занималнята (сутрин и 

следобед ) все още е възможен само ако имате право на спешна помощ! 

 

Доставката на храна от Tommys Partyservice отново ще се основава на броя на 

децата, отменете поръчката, когато децата не са в училище. Вие получихте 

имейл от доставчика днес. 

 

Информацията в коя група и в кои дни децата ви идват на училище, ще 

намериите под зоната на вашия клас "учебни материали" (Umterrichtsmaterial) 

 

Моля, обсъдете всички поведения внимателнос с децата си! 

Това е единственият начин за да се осигури плавен старт на обучението на 

място. 

 

Пожелавам ви преди всичко здраве 

 

Сандра Бергер 


