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Do wszystkich
rodziców i opiekunów

Wiesbaden, 12 kwietnia 2021 r.
- Działalność szkoły i zajęć dydaktycznych od 19 kwietnia 2021 r.
- Kontynuacja nauczania w systemie hybrydowym dla klas I-VI i zerówek z opieką w
nagłych wypadkach
- Kontynuacja nauki zdalnej dla klas od VII wzwyż
- Kontynuacja nauczania stacjonarnego dla klas maturalnych, Q2 i kursów wstępnych w
wieczorowych szkołach średnich i heskich liceach dla dorosłych
- Nowe: Negatywny wynik testu jako obowiązkowy warunek uczestnictwa w zajęciach
stacjonarnych i opiekuńczych w nagłych wypadkach

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
drodzy Uczniowie,
Niestety, wszyscy musieliśmy rozpocząć ferie wielkanocne z dużym poczuciem
niepewności, ponieważ nie można było przewidzieć, w jaki sposób szkoła będzie
kontynuowana od 19 kwietnia. Chociaż rozpoczęte już szczepienia - także dla nauczycieli
- nabierają coraz większego rozmachu, sytuacja nadal pozostaje bardzo napięta. W
związku z tym konieczne jest, aby działalność szkolna i edukacyjna była na razie
kontynuowana w taki sam sposób, jak do ferii wielkanocnych.
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W praktyce oznacza to:

1.

Nauczanie w klasach I-VI, jak również w zerówkach będą się nadal odbywać w

systemie naprzemiennym w wyznaczonych grupach od 19 kwietnia 2021 r.
Szkolne kursy przygotowawcze mogą być prowadzone z zachowaniem zasad higieny i
odstępów.
Zajęcia opiekuńcze w nagłych wypadkach dla klas I-VI będą kontynuowane jak
dotychczas.

2.

Nauczanie dla klas od VII wzwyż będzie się nadal odbywać zdalnie.

Zwłaszcza ta decyzja nie była dla nas łatwa, ale jest ona niestety nieodzowna w świetle
obecnej sytuacji zakażeń. Zdaję sobie sprawę z tego, co uczniowie klas od VII wzwyż
oraz Państwo jako rodzina musieli przejść i znieść przez wiele tygodni bez zajęć
stacjonarnych. Jest to imponujące i godne podziwu.
We współpracy z krajową Radą Uczniowską stworzyliśmy ofertę wsparcia w zakresie
zdrowia psychicznego dla wszystkich uczniów w Hesji. Z treścią pisma i towarzyszącym
mu filmem wideo można zapoznać się na stronie internetowej Heskiego Ministerstwa
Edukacji i Kultury pod adresem
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informatio- nen-zu-corona .
Jest to dla mnie sprawa prioryretowa, aby uczniowie klas od VII wzwyż wkrótce otrzymali
perspektywę na przyszłość. Będę nadal dążyć do tego, aby wkrótce możliwy był kolejny
krok w kierunku poluzowania zasad w związku z przeprowadzaniem szczepień,
odejściem uczniów ostatnich klas i wprowadzeniem obowiązkowych testów. Uruchomimy
również kompleksowy pakiet środków wyrównawczych, aby móc zaoferować jak
największe wsparcie uczniom, szczególnie w tych klasach.
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3.

Ostatnie klasy i uczniowie semestru kursu Q2 zasadniczo pozostają w

systemie nauczania stacjonarnego. Nie dotyczy to uczniów semestru kursu Q4, dla
których kurs zakończył się 1 kwietnia 2021 r.
Pisemny egzamin maturalny ma pierwszeństwo, dlatego w razie potrzeby, szczególnie w
dni z dużą liczbą osób przystępujących do egzaminu, dla pojedynczych klas może być
wprowadzone nauczanie zdalne, celem odciążenia szkoły. Stosownych informacji udzieli
Ci twoja szkoła.

4.

Egzaminy końcowe, w tym krajowe pisemne egzaminy maturalne, odbędą się

zgodnie z planem. Zapewniam, że bezpieczeństwo uczniów jest tu zawsze na
pierwszym miejscu.

5.

Dla uczniów, którym przysługuje specjalne wsparcie pedagogiczne

wymagające szczególnej opieki, będzie ona nadal zapewniana w szkole w porozumieniu
z rodzicami.

6.

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu możliwe są regionalne odstępstwa od

przepisów.

Drodzy rodzice, bardzo zależy mi na tym, abyście mogli właściwie zrozumieć decyzje
rządu kraju związkowego Hesji w tej wyjątkowej sytuacji. Wszyscy bardziej niż
kiedykolwiek pragniemy normalności, zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym.
Utrzymująca się wysoka liczba zakażeń stanowi wielkie wyzwanie dla nas, a zwłaszcza
dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę
zachorowań oraz obecny przyspieszony wzrost wskaźnika zachorowalności, RKI ocenia
ryzyko dla zdrowia wszystkich jako bardzo wysokie.
Aby mimo wszystko móc kontynuować zajęcia stacjonarne, które są ważne dla rozwoju
Waszych dzieci - przynajmniej w takiej samej formie jak do ferii wielkanocnych - obecna
sytuacja wymaga zastosowania wszelkich środków zapobiegających zakażeniom. Są to,
z jednej strony, jak dotychczas: obowiązek zasłaniania ust i nosa na lekcjach, w trakcie
zajęć opiekuńczych w nagłych wypadkach i na całym terenie szkoły od pierwszej klasy,
przestrzeganie zachowania minimalnej odległości, higiena rąk i regularne wietrzenie.
Ponadto od 19 kwietnia 2021 r. dowód negatywnego wyniku testu będzie
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obowiązkowym wymogiem uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych i zajęciach
opiekuńczych w nagłych wypadkach. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku
testu dotyczy oczywiście nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i wszystkich innych
osób, które mają kontakt z uczniami. Dzięki testom nasze szkoły dysponują teraz
narzędziem, które zdaniem ekspertów umożliwia prowadzenie zajęć stacjonarnych nawet
w przypadku zwiększonej liczby zachorowań, przy zachowaniu minimalnej odległości i
pozostałych zasad higieny.
Otrzymaliście już Państwo przez szkołę pismo Heskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury
z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące autotestów. Można je również znaleźć na stronie
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuerschulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zumnachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen.
Nowością jest to, że w przyszłości udział w zajęciach stacjonarnych i opiekuńczych
w nagłych wypadkach będą możliwe tylko w przypadku przedłożenia negatywnego
wyniku testu, który nie jest starszy niż 72 godziny.
Możesz sam zdecydować, czy Twoje dziecko podda się autotestowi w szkole, czy tzw.
testowi dla obywateli w jednym z ośrodków testowych poza szkołą - pełnoletni uczniowie
decydują o tym sami. Obie oferty są bezpłatne. Autotest przeprowadzony w domu nie jest
jednak wystarczającym dowodem.
Uczniowie, którzy nie przedstawią szkole dowodu negatywnego wyniku testu i nie
skorzystają z oferty autotestów w szkole, muszą opuścić teren szkoły i będą nauczani
wyłącznie zdalnie. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z testów, prosimy o pisemne
wypisanie dziecka z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych. W takim przypadku dziecko
spędzi czas na nauce w domu i otrzyma od szkoły odpowiednie zadania. Nie można
jednak liczyć na taką samą opiekę nauczycieli, jak w przypadku zajęć
stacjonarnych.

Dlatego apeluję do Państwa o zezwolenie dziecku na udział w testach w szkole lub
o ich umożliwienie.
Wyjątki od obowiązku przedstawienia dowodu negatywnego wyniku testu istnieją w
kontekście egzaminów końcowych. W najbliższych dniach otrzymasz od swojej szkoły
dodatkowe informacje na ten temat.
Jeśli Twoje dziecko ma dostarczyć dowód poprzez poddanie się autotestowi w szkole,
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wymaga to dostarczenia szkole podpisanego formularza zgody, który otrzymasz od
szkoły. Podczas testów uczniom będą towarzyszyć ich nauczyciele. Autotest może być
stosowany bez pomocy personelu specjalistycznego, ponieważ wymaz pobierany jest
bezpośrednio z przedniej części nosa. Test jest więc znacznie mniej nieprzyjemny niż
dotychczas stosowane szybkie testy. Wynik można odczytać po 15 minutach. Na stronie
internetowej Heskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury zebraliśmy dla Państwa kilka
często zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (FAQ). Informacje na temat sposobu
przeprowadzania autotestów oraz odpowiednie dla dziecka objaśnienia poszczególnych
kroków można znaleźć pod następującymi linkami:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Wideo teatru kukiełkowego
z Augsburga)
Jeśli wynik autotestu jest negatywny, nadal obowiązują dotychczasowe zasady higieny,
ponieważ wynik testu jest zawsze tylko informacją na daną chwilę. W przypadku, gdy
dzieci i młodzież uzyskają pozytywny wynik testu w szkole, szkoła zadbała o to, aby uczeń
dotknięty chorobą miał zapewnioną opiekę do momentu odebrania dziecka ze szkoły.
Szkoła poinformuje właściwy Urząd Zdrowia na podstawie Ustawy o Ochronie przed
Chorobami Zakaźnymi. Ponadto należy przeprowadzić bezpłatny test PCR w centrum
testowym lub gabinecie lekarskim. Celem uzyskania terminu na przeprowadzenie takiego
testu PCR należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub centrum testowym, nr
telefonu 116 117. Do czasu uzyskania wyniku testu PCR Twoje dziecko lub Ty jako
pełnoletni uczeń musisz poddać się kwarantannie; po uzyskaniu wyniku testu PCR, w
szczególności w przypadku pozytywnego wyniku testu PCR, Urząd Zdrowia zadecyduje
o ewentualnych dalszych koniecznych środkach.
Panie i Panowie, drodzy rodzice i opiekunowie, drodzy uczniowie, mam szczerą nadzieję,
że w moim następnym liście będę mógł przekazać Wam o wiele więcej pozytywnych
wiadomości. Moim celem pozostaje podjęcie kolejnych kroków prowadzących do
normalizacji życia szkolnego, jak tylko pozwoli na to sytuacja zakażeń. Dziękuję Wam
również w imieniu rządu heskiego za wytrwałość i zrozumienie.
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Z wyrazami szacunku i życzeniami wszystkiego dobrego

Prof. Dr. R. Alexander Lorz

W najbliższych dniach list zostanie udostępniony
zarówno w uproszczonej wersji jak również w
następujących językach
arabskim
angielskim
polskim
rosyjskim
tureckim
pod adresem

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-

an-schu- len/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021

