Koronawirus - Informacje dla rodziców dyrektora ds. edukacji i opieki szkolnej

Regensdorf, 6 maja 2020 r.

Drodzy rodzice
Przede wszystkim serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę ze szkołą oraz cierpliwość i
zrozumienie w ciągu ostatnich 8 tygodni. Mamy nadzieję, że jest pan zdrowy i ma się dobrze. O
otwarciu szkół wraz z warunkami ogólnymi zadecydowała Rada Federalna od 11 maja. Jednak
kantony mogą swobodnie decydować, jak chcą to zrealizować w praktyce.
Wymogi kantonalne
Dyrekcja Edukacji i Biuro Szkół Podstawowych Kantonu Zurych postanowił, że do 5 czerwca 2020 r.
szkoły będą otwarte tylko "w połowie". W jednej klasie nie może być więcej niż 15 dzieci, co w
języku potocznym oznacza pół klasy. Podobnie, liczba lekcji w tygodniu dla dzieci uczęszczających na
zajęcia została zmniejszona o połowę. Poszczególne pół-klasy nie mogą się mieszać, co skutkuje
przesunięciem rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Wszystkie imprezy szkolne, wycieczki, wycieczki
szkolne i obozy klasowe są zabronione do czasu wakacji letnich.
Realizacja w szkole podstawowej w Regensdorfie
Wdrożyliśmy te wymagania kantonalne i zaplanowaliśmy cztery tygodnie od 11 maja do 5 czerwca
włącznie. Lekcje półklasy odbywają się według specjalnego planu lekcji, który zostanie przesłany do
Ciebie przez nauczyciela klasy w przedszkolu lub szkole. Postanowiliśmy pracować tylko z
matematyką, językiem niemieckim, angielskim, francuskim i NMG na lekcjach frekwencji. W środy
przed południem nadal obowiązuje nauka na odległość z domu. Wszystkie szczegóły otrzymasz w
odpowiednim czasie od nauczyciela klasy.

Koncepcja ochrony
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci oraz kadry nauczycielskiej i pracowników nadal
obowiązują zasady higieny. Dozorcy są odpowiedzialni za dezynfekcję powierzchni (co najmniej dwa
razy dziennie) i zapewniają wystarczającą ilość dozowników mydła i jednorazowych suchych
ręczników do mycia rąk. Sale lekcyjne są regularnie wentylowane. Odległość od nauczyciela do
dzieci powinna normalnie wynosić 2 metry. Pół-klasy nie spotykają się ze sobą, a przerwy są również
rozłożone w czasie i odbywają się oddzielnie.
Droga do szkoły
Władze szkolne i straż miejska proszą Cię jako rodziców grzecznie, abyś nie woził dziecka do szkoły
samochodem. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego ruchu w obiektach szkolnych i przedszkolach.
Wyślij swoje dziecko do szkoły dokładnie o umówionej porze, aby spóźniony przyjazd i wejście do
budynku szkolnego / przedszkola przebiegało sprawnie, dziękuję bardzo! Rodzice (w tym krewni i
przyjaciele) nie mogą wchodzić na teren szkoły do 5 czerwca, tak aby jak najmniej osób dorosłych
mogło się spotkać. Plakaty będą na to wskazywały. Dziękujemy ci za zrozumienie.
Informacje od Nadine Weibel, kierownik opieki pozaszkolnej
Nawet po wznowieniu nauczania bezpośredniego, nadal obowiązuje zasada, że w miarę
możliwości opiekujesz się dzieckiem prywatnie w domu. Opieka pozaszkolna stara się oferować
uproszczoną opiekę zgodną z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, z prośbą o
skorzystanie z niej tylko wtedy, gdy nie można zorganizować się w inny sposób. Dalsze informacje na
temat opieki pozaszkolnej w okresie od 11 maja i prawdopodobnie do 8 czerwca 2020 r. można
znaleźć na odpowiednich stronach internetowych gminy i szkoły podstawowej Regensdorf.

Teraz mamy nadzieję na pozytywne cztery tygodnie w drodze do normalnej pracy. Z waszym
wsparciem, możemy to zrobić razem, dziękuję bardzo!

Ten tekst został przetłumaczony maszynowo.
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