CORONA-Informajce SZKOŁY
→ Zajęcia szkolne
Szkoły informują rodziny !
Dzieci otrzymują od nauczycieli materiały dydaktyczne, nad którymi muszą
pracować w domu.
od 07.05.2020
Sek II

Klasy maturalne mają zajęcia do 8
Maja. Egzaminy maturalne od 12
Maja.

Sek I

Klasy kończące szkołę, egzaminy od
12 Maja.

Grundschulen

Szkoły wysyłają nowe plany zajęć.
W dniu 7.5. + 8.5.2020 tylko klasy 4.

Förderschulen
NICHT KME + GE

Szkoły wysyłają nowe plany zajęć.
W dniu 7.5. + 8.5.2020 tylko klasy 4.

od 11.05.2020 – 26.06.2020

Szkoły wysyłają nowe plany zajęć.
W Sek I (Klasy 5-9) w szkołach całodziennych zajęcia odbywają się tylko
przed południem.
Gymnasium + Gesamtschule

Egzaminy maturalne od 12 Maja do
26 Maja 2020
Q1

Hauptschule, Sekundarschule,
Realschule

Klasy 10
Każdego dnia 1 lub 2 różne klasy

Grundschulen

Szkoły wysyłają nowe plany zajęć
dla klas 1-4.
Codziennie przychodzi inna klasa do
szkoły

Förderschulen
NICHT KME + GE

Szkoła wysyła nowe plany zajęć.
Lekcje dla wszystkich klas w różnych
dniach.

od 26.05.2020 – 26.06.2020

Szkoły wysyłają nowe plany zajęć
W Sek I (Klasy 5-9) w szkołach całodziennych zajęcia odbywają się tylko
przed południem.
Gymnasium + Gesamtschule

Każdego dnia do szkoły przychodzą
inne klasy

Wakacje 29.06. – 11.08.2020
→ UWAGA: Te dzieci i młodzież NIE muszą iść do szkoły
Prosimy Państwa o poinformowanie szkoły (list, E-mail) o :
Współistniejące choroby w rodzinie – ryzykowne dla zdrowia
-

Uczeń lub uczennica mają współistniejącą chorobę,

-

Jakaś osoba z rodziny ma współistniejącą chorobę.

Prosimy o dostarczenie zwolnienia lekarskiego od lekarza rodzinnego
Niebezpieczne współistniejące choroby w rodzinie przy COVID19:
Choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, choroby płuc (POChP, astma
oskrzelowa), przewlekłe choroby wątroby, choroby nerek, choroby
onkologiczne, cukrzyca, osłabiony układ odpornościowy)

→ Opieka w nagłych wypadkach
Dla uczniów oraz uczennic klas 1-6 istnieje każdego dnia specjalne
szczególne wsparcie. Muszą Państwo złożyć wniosek o opiekę w nagłych
wypadkach
Prawo do opieki w nagłych wypadkach mają :
o Rodzice pracujący w zawodach o znaczeniu systemowym
o Samotni rodzice, którzy pracują lub przystępują do egzaminu
o Rodziny nadzorowane przez urząd ds. Młodzieży (nie wymaga podania,
decyduje urząd ds. Młodzieży)
o Dzieci ze szczególnymi potrzebami
Wniosek znajdą Państwo tutaj :
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/
Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/
Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf

