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Okulların 11.01.2021 tarihinden 31.01.2021 tarihine kadar çalışma şekli

Sayın veliler,
Enfeksiyon sayısının yüksek oluşu nedeniyle Eyalet başbakanları ve başbakan 05.01.2021
tarihinde, daha önceki 13.12.2020 tarihli tedbirlerin 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmasına
karar vermişlerdir. Bu kararlar çocuk gündüz bakım kurumları (KITA) ve okullar için de geçerli
olmaya devam etmektedir.
Saarland teşvik okulları için (Förderschulen) Ocak 2021 tarihinden itibaren şu kurallar
geçerlidir:
•

11.01.2021 Pazartesi tarihinden 31.01.2021 tarihine kadar yüz yüze öğretim tüm
ilköğretim sınıflarında yapılmayacaktır. Bunun anlamı: Tüm öğrenciler için “evden
öğretim” yapılacaktır.

•

Tek istisna bu yıl dokuz yıllık okulu bitirecek öğrenciler (Hauptschulabschluss) için
geçerlidir. Bu öğrencilere 18.01.2021 Pazartesi tarihinden itibaren okulda yüz yüze ders
verilecektir.

•

Esas itibariyle tüm öğrenciler için “evden öğretim” de derslere devam zorunluluğu vardır.

•

Evde bakılamayan 1. - 6. sınıf öğrencileri için kendi okullarında öğleden önce duruma
uygun bir öğretim imkanı sunulacak. Diğer sınıfların öğrencileri de bireysel durumlarda
böylesine bir imkândan yararlanabilirler. Bu imkanlardan yararlanacak öğrencilerin velileri
tarafından en geç her salı gününe kadar bir sonraki hafta için kayıt ettirilmeleri gerekir.

•

Okulun sunacağı yüz yüze öğretimde de 17.11.2020 tarihli Saarland güncel hijyen planı
kuralları geçerlidir. İlköğretim okullarında da öğrenciler 1,5 m asgari mesafe sağlanamayan
durumlarda sürekli olarak bir ağız burun maskesi kullanmak zorundadır. Zihinsel gelişme
dalında da öğrencilerin yapabildikleri ölçüde maske takmalarını tavsiye ederiz.

•

FGTS programları, FTGS için kayıtlı öğrenciler için şimdiye kadarki kapsamda verilmeye
devam edilecektir. FGTS programlarına katılacak öğrencilerin velilerinin de her salı gününe
kadar bir sonraki hafta için okula kayıt yaptırmalarını rica ederiz. Bakıma muhtaç çocukları
olan ailelerin yükünü kapanma süresince hafifletmek adına Saarland Eyaleti, annebabaların ocak ayında ödeyecekleri FTGS ücretinin üçte ikisini üstlenecektir. Lütfen ancak
çocuğunuza evde bakamayacaksanız bu imkânı kullanın.

•

Söz konusu kurallar, tam günlük teşvik okulları (Ganztags-Förderschulen) için de geçerlidir.
Öğle paydosundan önce okulun yukarıda belirtilen, duruma uygun öğretim dersleri
verilecektir. Öğle paydosunda genelde sıcak yemek sunulacaktır. Öğle paydosundan sonra
ise, her zamanki normal okul gününün bitimine kadar boş zaman aktiviteleri sunulacaktır.
Öğrencilerin velileri, çocuklarının bu etkinliklere katılıp katılmayacağını, katılacaksa hangi
kapsamda katılacağına karar vereceklerdir. Bu konuda da her salı günü bir sonraki hafta
için kayıt yaptırılmalıdır.

•

“Evden öğretim”e öğretmenlerin ne şekilde eşlik edecekleri, ilgili okulun sahip olduğu
organizasyon imkanlarına bağlı olacaktır. Tüm öğrencilere evde ders yapmak için gerekli
ders malzemeleri verilmeye devam edilecektir. Bu malzemeler, Online Schule Saarland
OSS, Mail veya diğer dijital veya analog yollardan sunulacaktır.

•

Önemli olan, “evden öğretime” öğretmenlerin eşlik etmesi ve öğrencilerin
ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır.

01.02.2021 tarihinden itibaren okulların ne şekilde çalışacağına dair kuralları sizlere tabii ki
mümkün olan en erken tarihte bildireceğiz.
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Sizlere selamlarımı iletir, anlayışınız için teşekkür ederim.
İyi günler
Görev üzerine
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