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Общи предписания относно работата на училищата от 11.01.2021 г. до
31.01.2021 г.

Уважаеми родители и настойници,

Заради високия брой на инфекциите на 05.01.2021 г. министър-председателите на
провинциите, заедно с федералния канцлер, взеха решение за удължаване на мерките (от
13.12.2020 г.) до 31.01.2021 г. От тези мерки продължават да бъдат засегнати детските
градини и училищата.
За специалните саарландски училища важат до края на януари 2021 година следните общи
предписания:


От понеделник, 11.01.2021 г., до 31.01.2021 г. началните училища остават затворени
за всички класове. Това означава, че за всички ученици ще има „учене от вкъщи“.



Изключение има само за учениците, които в текущата година трябва да завършат
основното си образование. За тях следва от понеделник, 18.01.2021 г., нормално
обучение в присъствена форма в училище.



По принцип за всички ученици важи задължителното училищно образование и при
„ученето от вкъщи“.
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Указание: До служебната сграда няма места за паркиране за посетители.



За учениците от 1 до 6 клас, които не могат да бъдат гледани вкъщи, ще се предоставя
на съответните места на учебните заведения, преди обед, адаптирано педагогическо
предложение в училище. В отделни случаи ученици от други класове също могат да
поучат такова предложение. За това децата трябва да бъдат записани от родителите
или настойниците всеки път най-късно до вторник за идната седмица.



В присъственото предложение на училището също важат правилата на актуалния план
за хигиена на провинция Саарланд от 17.11.2020 г. Трябва да се вземе предвид, че за
учениците от началните класове, за целия им престой в училище, също е валидно
задължителното носене на средство, покриващо устата и носа, когато не може да
бъде спазвана минималната дистанция от 1,5 метра. В посока на поддръжката за
умствено развитие продължава да важи настоятелната препоръка за носенето на
маски, когато учениците могат да си позволят това.



Предложението за доброволно целодневно училище продължава да съществува за
записаните за това ученици в същия обхват. Родителите или настойниците, чието дете
трябва да участва в програмата на целодневното училище, трябва всеки път да
осъществят обратна връзка с училището, най-късно до вторник за идната седмица. За
облекчение на семействата с деца, нуждаещи се от специални грижи, провинция
Саарланд поема за месец януари 2/3 от таксата на целодневното училище по време на
локдауна. Моля, използвайте тези услуги само в случай, че нямате възможност да се
грижите за детето си вкъщи.



Горепосочените правила важат и за специалните училища, които работят в режим на
целодневно училище. Горепосоченото адаптирано педагогическо предложение се
състои преди обед. В обедната почивка по правило се предлага топъл обяд. В края на
обедната почивка следват предложения за развлечения, краят на които обикновено е
краят на учебния ден. Родителите или настойниците решават дали и доколко децата
ще участват във вече посочените предложения. Обратна връзка трябва да бъде
осъществена всеки път до вторник за идната седмица.



В коя форма „ученето от вкъщи“ ще е съпроводено от учителите зависи от локалните
организационни обстоятелства. Всички ученици продължават да получават учебни
материали за домашното обучение. Същите се предлагат през учебните платформи
като Онлайн училище Саарланд OSS, по имейл или по други дигитални или аналогови
пътища.



Важно е „ученето от вкъщи“ да бъде съпроводено от учителите, както и учениците да
бъдат достъпни.
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Разбира се, ще ви информираме възможно най-рано за по-нататъшните изисквания за
училищната работа от 01.02.2021 г.

С най-добри пожелания и благодаря за разбирането!
С уважение
По поръчка
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