
Stimată doamnă …,  stimate domn…,  

in momentul de față presupunem că la data de 27.08. vom începe școala cu scenariul A, 

asta înseamnă cu activitate limitată. Multe reguli vor trebui aplicate din cauza coronei, dar ne 

bucurăm că putem oferi o școală de încredere si in mod regulat. Aceste reguli le găsiți pe 

patru pagini in mapa informativă a anului scolar 2020/21, pe care elevii le primesc in prima zi 

de școală. Aceste puncte vor fi discutate in amănunțime cu copiii direct in prima oră. Aici sint 

cele mai importante reguli: 

 

1. O mască pentru protecția gurii si a nasului se va purta mai departe pe coridoare, la toaletă 

si in curtea scolii. In landul Niedersachsen încă nu este prevăzută purtarea măști in clasă. 

2. Spălarea mâinilor ca si până acum. 

3. Toți copii vor învăța din nou ca un colectiv in clasă. Zona profesorului este bine marcată si 

elevii nu au voie să treacă peste ea. Profesorii, care aparțin grupei de risc, își țin orele, dar 

trebuie să fie in mod deosebit ocrotiți de noi. Noi vrem cit se poate de mult să evităm școala 

fără prezență. De aceea această măsură de siguranță. 

4. Elevii claselor 5/6, 7/8 si 9/10 alcătuiesc împreună o „grupă definită” (=Kohorte). Ei au 

primit coridoarele lor individuale. 

5. Curtea scolii a fost pentru Kohorte 7/8 si 5/6 împărțită, așa că este clar delimitată. Există 

un „coridor de mers” spre toalete si spre ușa curții. Trei profesori vor supraveghea – până 

acum au fost numai 2. Kohorte 9/10 are posibilitatea in a 2. pauză mare să meargă in curte. 

Mergerea la toalete este bine înțeles in orice moment posibilă.  

6. Din păcate este intrarea in școală o problemă: noi avem numai una, si toți elevii trebuie să 

intre sau să iasă pe acolo. Diminețile de la ora 7.30 (atunci vin din experiență cei mai mulți 

elevi) va sta un profesor la intrare si va controla dacă se tine distanta prevăzută. Sfârșitul 

pauzei este astfel reglementat, ca Kohorte 7/8 la primul sunet de clopoțel să intre in școală, 

iar 5 minute mai târziu Kohorte 5/6. 

7. Intrarea a fost împărțită cu ajutorul barierelor mobile in două părți, una pentru intrare si alta 

pentru ieșire. In caz de urgență acestea pot fi îndepărtate repede. 

8. Părinții/Vizitatorii au voie să intre in școală numai dacă au făcut un termin. Luarea 

spontană a copiilor din fața clasei nu este acceptată. Bineînțeles că părinții pot aștepta mai 

departe in curte, dar fără să parcheze acolo. Prezenta in clădire, datorită unui termin făcut 

înainte, va fi riguros documentată. 

9. Pentru ora de sport vor fi clasele împărțite. Ora are loc fără contact si atât cit se poate in 

aer liber. 

10. Elevii, care se întorc dintr-un teritoriu cu zonă de risc de corona, trebuie in general să-si 

fie făcut un test de corona. Dacă nu au încă rezultatul, rămân in carantină acasă. Orele se 

vor face atâta timp online. 

In timp ce școala a fost închisă, nu s-au putut preda unele teme in materiile principale, astfel 

in cit elevii au unele defizite in cunoștințe. Pentru a corecta aceste deficiente, vom preda 

până la vacanta de toamnă in felul următor: in toate materiile principale vor fi 5 ore predate. 



In Infomappe aveți informații despre scurtarea predării materiilor secundare. In principal am 

scurtat materii care se predau tot anul cîte două ore (Wirtschaft) sau prin cerințele coronei nu 

se pot tine (muzică). 

Joi, in data de 27.08. începe școala si clasa a cincea, nu ca de obicei in Aula, ci in două 

schimburi in curte. Numai așa putem să ținem regulile de distanță. In momentul respectiv 

planificăm logistica. Probabil vor avea elevii claselor 6-10 numai 2 ore si merg după aceea 

acasă. Vineri încep orele normale. 

Acestea sunt cele mai importante informații. Alte informații găsiți in Infomappe. Părinții pot 

suna, ca de obicei, vineri intre orele 10.00-12.30 la școală. Doamna Müller vă informează cu 

plăcere. 

Eu vă doresc dumneavoastră si copiilor dumneavoastră încă un rest frumos de vacanță si 

sper ca anul școlar 2020/2021 să nu mai aducă surprize in legătură cu corona. 

Cu stimă 

Direcțiunea scolii  

 


