
Drodzy rodzice uczennic i uczniów z grupy przedszkolnej i z klas 1, 2 i 3, 
 
miasto Hamburg zdecydowało, że w maju będą otwierane szkoły dla następnej grupy uczniów. Od 
poniedziałku, 25 maja będą wreszcie brały udział w zajęciach szkolnych klasy pierwsze, drugie i 
trzecie. Uczniowie z grupy przedszkolnej idą również do szkoły. 
 
W którym dniu i w jakim czasie Państwa dziecko będzie brało udział w zajęciach szkolnych, będziecie 
Państwo poinformowani przez wychowawczynię/ wychowawcę z klasy dziecka.  
 
W celu zapewnienia ochrony przed infekcją, będzie dzień szkolny inaczej przebiegał jak dotychczas. 
Nie wszystkie uczennice i uczniowie będą w tym samym czasie obecne w szkole, tylko częściowo w 
wyznaczonych grupach. 
 
Jak będzie wyglądał dzień szkolny? 
Dzieci będą się spotykać przed wejściem głównym przed szkołą. Dzieci nie wchodzą same do szkoły. 
Gdzie dokładnie powinny się dzieci ustawić będzie im pierwszego dnia wytłumaczone. Przed szkołą 
będzie zawsze stała osoba nadzorująca cały przebieg.  
Dzieci będą się ustawiać jeden za drugim w odstępach minimum 1,5 metra. Razem z nauczycielem, 
który będzie je odbierał, udają się do swojej klasy.  
 
Pomieszczenia klasowe będą inaczej zorganizowane, żeby zastosować się do przepisów chroniących 
przed infekcją. Każde dziecko ma swoje własne miejsce do nauki, z którego nie ma prawa korzystać 
żadne inne dziecko. Stoły będą stały w odstępach 1,50 metra od siebie. Nie będzie żadnych prac 
grupowych. Dzieci nie mają prawa wymieniać między sobą zeszytów, ołówków, kredek  i innych 
materiałów szkolnych. Każda grupa dzieci z tej samej klasy uczy się wyłącznie w swoim pomieszczeniu 
klasowym. Inne pomieszczenia nie będą używane. Zajęcia sportowe nie będą się odbywać. 
Pod koniec zajęć szkolnych będą dzieci sprowadzane przez nauczycielkę/ nauczyciela na dół do 
wyjścia ze szkoły.  
 
Dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich będą miały w tygodniu pięć godzin lekcyjnych (każda po 45 
minut) z zajęć języka niemieckiego, matematyki i nauki o przyrodzie i środowisku. Zajęcia sportowe, 
teatralne i inne, takie jak JeKi albo JA! nie będą się odbywać. Dwugodzinny blok lekcyjny od 
poniedziałku do piątku będzie zawierał krótką przerwę śniadaniową. Nie będzie żadnej przerwy na 
boisku szkolnym. 
 
Dzieci z grupy przedszkolnej przychodzą do szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:30 do 10:25 i będą miały w tygodniu 12 godzin lekcyjnych (każda po 45 minut). 
 
Jeżeli w Państwa domu zamieszkują osoby, które należą do grupy ryzyka, możecie się Państwo 
zdecydować na pozostawienie dziecka w domu. Decyzję o zwolnieniu dziecka z zajęć szkolnych muszą 
Państwo przekazać pisemnie wychowawczyni/ wychowawcy dziecka.  
 
Trzymanie się zasad jest bardzo ważne, żeby chronić inne dzieci i dorosłych. Jeżeli jakieś dziecko nie 
będzie się trzymać zasad, zostaną o tym natychmiast poinformowani jego rodzice. W tym przypadku 
musi być takie dziecko odebrane ze szkoły i nie ma prawa w tym dniu brać udziału w zajęciach 
szkolnych.  
 
Jeżeli macie Państwo pytania, wątpliwości albo sugestie, prosimy o skontaktowanie się z 
nauczycielami albo dyrekcją szkoły.  
 
Żeby współpraca z wychowawczyniami i wychowawcami nadal dobrze przebiegała, proszeni są 
Państwo o codzienną kontrolę wiadomości na poczcie elektronicznej.  
 



Dziękujemy Państwu za współpracę! 
 
 
Zostańcie zdrowi. 
 
Wasza dyrekcja szkoły  
 


