Koronawirus - Informacje dla rodziców od dyrektora ds. edukacji

Regensdorf, 4 czerwca 2020 r.
Drodzy rodzice
Mam nadzieję, że tym listem po raz ostatni poinformuję Państwa o pandemii Covid-19 i jej wpływie
na codzienne życie szkolne w Regensdorfie.
Wieczór orientacyjny i lekcje zwiedzania w przedszkolu, I i IV klasa przed wakacjami:
- Wieczór orientacyjny dla przedszkola został odwołany (znajduje się w piśmie o przydzieleniu
przedszkola).
- Popołudniowa wizyta w przedszkolu dla nowych nauczycieli przedszkolnych (rodzice mogą
towarzyszyć swoim dzieciom tylko do terenu Kiga).
- Lekcje odwiedzinowe w 1. i 4. klasie nie odbywają się (bez mieszania klas!).
- W DaZ-Kiga rodzice i ich dzieci są zapraszani osobno.
Lekcje pływania i sportu:
- Lekcje pływania są w zasadzie z powrotem na planie. Wyjątek: I klasa na osiedlu najemcy oraz w
budynku szkoły Watt (ze względu na transport komunikacją miejską).
- Lekcje gimnastyki i sportu odbywają się bez ograniczeń. Nie wolno jednak mieszać klas w
szatniach.
Czas na lekcję:
- Wszystkie czasy lekcji wracają do normy.
- Klasy spotykają się w wyznaczonych punktach spotkań na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć
(bez mieszania klas)
- Przerwa o 10:00 będzie rozłożona w czasie.
Podstawowa edukacja muzyczna (MGA):
- Lekcje MGA w 2. klasach odbywają się zgodnie z planem lekcji.
Imprezy dyplomowe, wycieczki, wycieczki szkolne, obozy:
- Wszystkie imprezy i wycieczki, jak również wycieczki szkolne są zabronione do czasu wakacji.
- Ceremonie ukończenia studiów są dozwolone na terenie szkoły tylko wtedy, gdy odbywają się w
tej samej klasie.
- Rodzice nie mają dostępu do wydarzeń w klasie wewnętrznej

Rada rodziców/fora rodziców i spotkania z rodzicami:
- Wszystkie spotkania i sesje rad rodzicielskich, ich zarządów i forów rodzicielskich będą odbywać się
dopiero w okresie wakacji letnich.
- Niezbędne rozmowy rodzicielskie wszelkiego rodzaju wykonywane są za pośrednictwem
wideokonferencji lub telefonu (wyjątek: rozmowy lokalizacyjne dzieci z ISR odbywają się w szkole).
Dostęp do terenu szkoły:
- Rodzicom nie wolno wchodzić na teren szkoły ani do budynku szkolnego do czasu wakacji.

Dziękuję za wielkie zrozumienie i wsparcie w tym trudnym okresie od 16 marca i mam nadzieję, że
nowy rok szkolny może rozpocząć się 17 sierpnia 2020 r. w "prawdziwej normalności". Życzę miłego
lata!
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