
 

 

 

 

 
 
Trierer Straße 33 · 66111 Saarbrücken 
www.saarland.de 
 
Hinweis: Am Dienstgebäude bestehen keine Parkmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher 

 
Cadrul de desfășurare a activității școlare între 11.01.2021 și 31.01.2021 
 

Stimați părinți și tutori, 

 

ca urmare a numărului mare de infecții doamnele prim-ministru/prim-miniștrii landurilor au 

hotărât împreună cu doamna cancelar în data de 05.01.2021 prelungirea măsurilor luate în 

data de 13.12.2021 până în data de 31.01.2021. De aceste măsuri sunt vizate în continuare și 

grădinițele și școlile. 

Prin urmare până la sfârșitul lunii ianuarie 2021 este valabil următorul cadru de desfășurare 

pentru școlile pentru copii cu nevoi speciale (Förderschulen) din Saarland:   

• Începând de luni, 11.01.2021, până în data de 31.01.2021 desfășurarea activității școlare cu 

prezență rămâne suspendată pentru toate clasele școlii primare. Asta înseamnă că pentru toți 

elevii și elevele are loc „Învățatul de acasă”,  

• O excepție există pentru elevele și elevii care în decursul acestui an școlar urmează să susțină 

examenele de absolvire a școlii secundare inferioare (Hauptschule). Pentru aceștia/acestea, 

începând de luni, 18.01.2021, au loc cursuri normale la școală, cu prezență. 

• În principiu pentru toți elevii și toate elevele se aplică în cadrul „Învățatului de acasă” regula 

învățământului obligatoriu.   
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• Pentru elevele și elevii din clasele 1-6, care nu pot fi îngrijiți/îngrijite acasă, se va menține, la 

amplasamentele școlare respective, înainte de masă o ofertă pedagogică adaptată, cu 

frecvență. Acest lucru este posibil, în cazuri individuale, și pentru elevele și elevii din alte clase. 

În acest scop copiii trebuie înscriși de către tutori până cel târziu marți, pentru săptămâna care 

urmează. 

• Și în cadrul ofertei de desfășurare a cursurilor la școală, cu prezență, se aplică dispozițiile din 

planul model de igienă actual din landul Saarland din data de 17.11.2020. Vă rugăm să țineți 

cont de faptul că și pentru elevele și elevii din învățământul primar există pentru întreaga durată 

a frecventării școlii o obligativitate de a purta o mască pe gură și pe nas, din momentul în care 

nu se poate păstra distanța minimă de 1,5 m. În cadrul învățământului special dedicat dezvoltării 

psihice se aplică în continuare recomandarea insistentă de purtare a unei măști, în măsura în 

care elevele și elevii pot să facă acest lucru.  

• Oferta facultativă privind școala cu program prelungit (FGTS) continuă pentru elevele și elevii 

înscriși în modalitatea de până acum. Părinții și tutorii copiilor, care ar trebui să frecventeze 

școala facultativă cu program prelungit (FGTS), sunt de asemenea rugați să anunțe acest lucru 

până marți, pentru săptămâna care urmează. Pentru ajutorarea familiilor cu copii care necesită 

supraveghere pe perioada lockdown-ului landul Saarland preia doua treimi din contribuțiile 

părinților la școala facultativă cu program prelungit (FGTS) pentru luna ianuarie. Vă rugăm să so-

licitați supravegherea în cadrul FGTS doar în cazul în care nu puteți îngriji copilul dumneavoastră 

acasă. 

• Dispozițiile menționate anterior se aplică și în cazul școlilor pentru copii cu nevoi speciale cu 

program prelungit (in Ganztagsform geführte Förderschulen). Înainte de masa de prânz se des-

fășoară oferta pedagogică școlară adaptată menționată mai sus. În pauza de prânz este oferită în 

mod normal o masă caldă la prânz. La finalul pauzei de masă sunt implementate activități re-

creative până la ora obișnuită de terminare a zilei de școală. Părinții și tutorii hotărăsc dacă și în 

ce măsură copiii vor participa la ofertele menționate anterior. Trebuie anunțat însă de aseme-

nea până marți, pentru săptămâna care urmează. 

• Modalitatea de acompaniere a „Învățatului de acasă” de către cadrele didactice depinde de 

circumstanțele organizatorice specifice locale. Toate elevele și toți elevii vor primi în continuare 

materiale de studiu pentru învățatul acasă. Acestea vor fi puse la dispoziție prin intermediul 

platformelor de învățare precum Online Schule Saarland OSS, pe mail sau pe alte căi digitale sau 

analoge.  

• Important este ca „Învățatul de acasă” să fie acompaniat de către cadrele didactice, iar elevele 
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și elevii să poată fi contactați.  

 

Bineînțeles că noi vă vom informa cât de repede posibil privind dispozițiile ulterioare referitoare la 

desfășurarea activității școlare de după 01.02.2021.  

 

Toate cele bune și mulțumiri pentru înțelegerea dumneavoastră! 

Cu stimă, 

Prin delegare 
 

 

 

 


