Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza
Przedniego D-19048 Schwerin

Do
uczniów
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opiekunów
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publicznych szkół ogólnokształcących i
zawodowych

Schwerin, 14. grudnia 2020 r.

Uchylenie obowiązku obecności w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 8 stycznia
2021 roku
– Szkoły pozostają otwarte dla klas od 1 do 6 – zdalne nauczanie od klasy 7

Drodzy Uczniowie,
Rodzice i Opiekunowie,
ze względu na pandemię koronawirusa wszyscy przeżyliśmy rok, który związany był
z wieloma obostrzeniami i szczególnymi wyzwaniami. Dzięki wsparciu Państwa oraz
dzieci od lata udało się utrzymać niezawodne funkcjonowanie nauki szkolnej w
formie stacjonarnej. Dzień w szkole często wyglądał inaczej i był bardziej
skomplikowany poprzez stałe i konieczne zasady higieniczne. Ale nauczyciele, a
przede wszystkim uczniowie, dzięki zachowaniu dużej dyscypliny i odpowiedzialności
umożliwili w warunkach pandemii normalną pracę na co dzień w szkole. To duży
wysiłek i za to chciałabym wszystkim szczególnie podziękować.
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Niestety ilość zakażonych osób w ostatnich dniach i tygodniach wzrosła w alarmujący
sposób. Mimo, że Meklemburgia – Pomorze Przednie należy ciągle do landów z
relatywnie niską liczba zakażeń, także u nas sytuacja budzi obawy. Dlatego też
wczoraj Kanclerz Niemiec wraz z szefami rządów poszczególnych landów
postanowili wprowadzić kompleksowe uregulowania, mające na celu zredukowanie
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kontaktów we wszystkich obszarach społecznych. Wprawdzie według badań
naukowych szkoły nadal nie są źródłem zakażeń, ale należy wykorzystać okres od
16 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r., aby znacznie ograniczyć kontakty.
Niniejszym chciałabym więc poinformować o działaniach w tym okresie.
Od 16 grudnia 2020 r. zostaje zniesiony obowiązek obecności w szkole. Uczniowie
od klasy 7 będą się uczyli w trybie zdalnym.
Dla uczniów klas od 1 do 6 szkoły pozostaną zasadniczo otwarte. Jednak chciałabym
serdecznie prosić, aby – w miarę możliwości – zapewnili Państwo dzieciom w tym
czasie opiekę w domu. Wszyscy uczniowie otrzymają od nauczycieli na czas do 8
stycznia 2021 roku zadania do odrobienia w domu.
Jeśli nie mieliby Państwo możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu,
nauczyciele pomogą im w odrabianiu zadań w szkole.
Zarówno w domu jak i w szkole uczniowie opracowują te same zadania, które
otrzymali od nauczycieli. Nauczyciele przygotowują lekcje zdalne, pakiety zadań i
doradzają oraz opiekują się uczniami.
Opieka w szkole odbywa się w ustalonych klasach, jednak nie według aktualnego
planu lekcji. Lekcje sportu nie będą się odbywały.
We wszystkich budynkach szkolnych obowiązuje dla wszystkich zatrudnionych w
szkole osób od 16 grudnia 2020 r. stały obowiązek zasłaniania nosa i ust, również w
czasie lekcji. Dla uczniów uregulowania dotyczące zasłaniania ust i nosa w szkole
pozostają na razie niezmienione. Niezależnie od tego zaleca się bezwzględnie
utrzymywanie minimalnego odstępu tam, gdzie jest to możliwe.
Aby szkoła mogła dobrze zorganizować opiekę nad dziećmi do 8 stycznia 2021 r.,
prosimy o terminowe zgłaszanie obecności i nieobecności Państwa dzieci w szkole,
w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dla dzieci, które nadal chodzą do szkoły w dalszym ciągu będzie zapewniony
transport uczniów w całym kraju.
Chciałabym jeszcze przekazać jedną informację uczniom, którzy w tym roku
szkolnym kończą szkołę. Dołożymy wszelkich starań, abyście mimo trudnej sytuacji
byli dobrze przygotowani do egzaminów. Naszym celem jest, zwrócenie szczególnej
uwagi po 11 stycznia 2021 r. na ostatnie klasy, aby te w pierwszej kolejności mogły
wrócić na nauki stacjonarnej. W tej kwestii otrzymają Państwo szczegółowe
informacje w pierwszym tygodniu stycznia 2021 roku.
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Drodzy Uczniowie i Rodzice, mając na uwadze ilość zakażeń niestety stało się
koniecznością, aby okres ochronny wprowadzić także w naszych szkołach. Dlatego
bardzo proszę o zrozumienie, że wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, aby
zmniejszyć ilość zakażeń. Jeśli wszyscy zastosują się do reguł, przyczynią się
Państwo do ponownego otwarcia naszych szkół tak szybko, jak tylko będzie to
możliwe i powrotu do zwykłej formy nauczania.
Życzę Państwu i Waszym rodzinom – mimo wszystkich niedogodności – pięknych i
nastrojowych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2021. Ale
przede wszystkich: Życzę wszystkim zdrowia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bettina Martin
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