08.05.2020
Dragi parinti! Dragi copii!
Dupa cum se arata in presa, de luni toti copiii vor merge din nou la scoala intr-un sistem de
rulare.
Conducerea scolii si profesorii au pregatit totul, astfel incat un pic din viata de zi cu zi sa poata
incepe pentru primii copii.
Am facut planuri pentru fiecare clasa. Fiecare clasa vine la scoala de 7 ori pana la vacanta.
Planurile pot fi găsite in partea de jos a paginii impreuna cu zilele in care copiii dumneavoastra
trebuie sa vina. Intre timp copiii primesc in continuare materiale pe care trebuie sa lucreze
acasa.
MĂSURI DE IGIENA.
- Clasele au fost împărțite in 2 grupuri si au lecții in camere diferite, astfel incat aceștia sa nu se
întâlnească in clădirea scolii.
- Momentan nu exista obligația de a purta masca de protectie in clasa, dar in autobuz da.
- Și pauzele sunt in interval diferit de timp si in locuri diferite, schimbându-se zilnic.
- Săgețile de pe scari arata pe unde trebuie sa mearga copiii.
- La inceputul cursurilor, inainte de pauza de mic dejun si dupa pauza in gradina, spălarea
mâinilor sub supraveghere este obligatorie timp de 20 de secunde.
- Scaunele din clase sunt marcate si nu trebuie schimbate.De asemenea nu este posibil sa se faca
schimb de materiale, iar ridicarea in timpul orelor nu este permisă.
- Copiii din clasa 1 au cursuri de la ora 08:00 pana la 11:30.
- Copiii din clasele 2-4 au cursuri de la ora 08:00 pana la 13:15.
- Copiii aduc intreg ghiozdanul cu ei.
- Ar fi de preferat ca copiii sa nu ia autobuzul pentru a reduce riscul de infectie.
Uitați-vă la instrucțiunile pt. comportamentul în autobuzul.
- Sarcinile (lecțiile) pentru acasa sunt absolut obligatorii si trebuie efectuate pana la urmatorul
curs!!!
- Dupa școala, profesorii ii însoțesc pe copii in curtea scolii.
- Copiii sunt încurajați sa respecte reglementarile la distanta pe tot parcursul zilei școlare.
- Daca copilul dumneavoastra nu poate participa la curs (ex: boli anterioare, membri ai familiei
bolnavi) trebuie sa ne contactați si sa aduceți scutire daca este necesar. Participarea la scoala
este obligatorie.
- Copiii trebuie sa aduca tot ce trebuie lucrat in planul de lucru al 2-le-a.
- Din pacate inca nu exista OGS!!!

IN FIECARE ZI LA VENIRE, PROCEDAM ASA:
- Am desemnat 6 puncte colorate pe locul de joaca al scolii.Aici copiii trebuie sa se alinieze la
distanta.
- Învățătorii vor anunta in prima zi de scoala, in curtea scolii, in ce grupuri sunt copiii.
- În fiecare dimineata, de la ora 07:30, profesorii asteapta la puncte, striga numele si apoi ii duc
pe copii in clase.
- Primul lucru pe care il facem este sa spalam mainile!
- Nici un copil nu are voie sa intre singur in clădirea scolii, asa ca va rugam sa va asigurați ca
copilul dumneavoastra ajunge la curtea scolii cel tarziu pana la ora 07:55.
- Copiii care merg la îngrijiri de urgenta (relevante din punct de vedere sistematic) se vor alinia
de luni inainte de intrarea profesorului pentru a evita contactul cu ceilalti copii.
- Parintii care isi înregistrează copiii la îngrijiri de urgenta, începând de luni trebuie sa
completeze formularul de pe pagina principala si sa il printeze, sau sa il aduca dimineata.
Îngrijirea nu poate avea loc fara un certificat. Copiii cu îngrijire de urgenta trebuie sa isi aduca
si materialele de lucru cu ei!
-Parintii care doresc sa intre in clădirea scolii trebuie sa aștepte la usa de la intrarea profesorilor.
Acolo este o sonerie. De asemenea puteti suna pentru a deschide usa si la numarul de telefon
0271-8708440.
- Este absolut interzisă aducerea copiilor in clase, intrarea in administrație fara a fi chemați, sau
intrarea in camerele OGS sau in biroul OGS.
Va rugam sa informați si copiii dumneavoastra despre toate reglementarile.
Va asteptam cu drag, dragi copii!
Învățătorii si supraveghetorii de la Geisweider Schule

Prezență la școală până la vacanța de vară
Data

Clasa

Timpul
cursilor

11.05.
15.05.
25.05.
29.05.
08.06.
16.06.
22.06.
26.06.

4a 4b

07.55Uhr
13.15Uhr

14.05.
20.05.
28.05.
05.06.
15.06.
19.06.
25.06

3a 3b
3c

07.55Uhr
13.15Uhr

13.05.
19.05.
27.05.
04.06.
10.06.
18.06.
24.06.

2a 2b

07.55Uhr
13.15Uhr

12.05.
18.05.
26.05
03.06.
09.06.
17.06.
23.06.

1a 1b

07.55Uhr
11.30Uhr

