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Класове при екстремни климатични условия.
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Скъпи родители,
скъпи студенти,
Екстремни метеорологични условия като бури,
обилен снеговалеж или черен лед понякога
възникват с неочаквана интензивност. Въпреки че
обикновено се обявяват своевременно от
метеорологичните прогнози, често е трудно да се
прецени как ще се отразят на отделните градски
райони по различно време.
С настоящото писмо бихме искали да ви
информираме за формата, в която се провеждат
учебните занятия в училищата на град Бремерхафен
при екстремни метеорологични условия:
1. Буря, силен снеговалеж или черен лед
Ако възникне екстремна метеорологична ситуация,
всички училища ще бъдат информирани от
училищните власти за промяна в преподаването.

Доколкото се вижда, това уведомление ще бъде
изпратено до училищата най-късно до 12 часа
предния ден. Училищата ще информират
своевременно родителите и учениците за промените
в обучението.
Уведомлението ще бъде обявено чрез обичайните
процедури за докладване на училище (начална
страница, itslearning, schulcloud, ....). няма радио
съобщения.
По време на екстремните метеорологични условия
всички ученици ще преминат задължително
дистанционно обучение. За този период
задължителното посещение в училище ще бъде
преустановено.
Следното се отнася за отделните училищни нива:
начални училища
• В началните училища учениците или получават
пакет от материали, върху които да работят вкъщи,
или уроците се провеждат от вкъщи в цифров вид.
• По желание на родителите учениците трябва да
могат да идват в училището си, за да работят по
задачите или да участват в дигиталните уроци.
В този случай задължението на училището за грижа
и надзор се основава на вида на въпросното
училище (надеждно основно училище, отворено
целодневно училище, обвързано целодневно
училище). Моля, обърнете внимание: услугите за
шофиране не се изпълняват. За учениците от

областта на възприятието и развитието има
помощна услуга през всички години.
Прогимназии (горни училища, Lloyd Gymnasium
години 5 до 9)
• Дистанционното обучение се провежда в дигитална
форма в прогимназиалните училища.
• По желание на родителите учениците от 5 и 6 клас
трябва да могат да посещават съответното училище,
за да участват в цифрово дистанционно обучение.
Средно ниво II училища (гимназии, професионални
училища)
В училищата в гимназиален етап, както и в
училищата за възрастни (вечерни училища),
дигиталното дистанционно обучение се провежда по
график от съответните учители по предмети.
2. Високи външни температури
Високите външни температури имат много различни
ефекти върху отделните помещения в нашите
училища, поради което обучението в тези случаи
трябва да се основава на структурните условия на
отделното училище.
По принцип всички училища ще вземат предпазни
мерки, за да осигурят подходящо обучение за
учениците, дори когато външните температури са
високи. Учителите, например, ще адаптират
формата, местоположението и темпото на своите
уроци към климатичните условия и разбира се ще
вземат под внимание всяко намалено представяне

на учениците. Това се отнася особено за
физическото възпитание.
Планираните прегледи на представянето като класни
тестове или изпити ще бъдат отложени, освен ако
няма убедителни причини за противното.
Съкращаването на уроците поради жега или
преждевременното прекратяване на уроците („без
топлина“) се извършва само от училищния надзорен
съвет в много специални изключителни случаи.
Ако учениците са изложени на риск от опасности за
здравето от жегата, например поради сърдечносъдови заболявания), те могат да бъдат освободени
от участие в присъствени занятия за този ден. След
това ще се обучават дистанционно в рамките на
възможностите на училището.
3. Смог
В много редките случаи на постоянно високи нива на
замърсяване на въздуха от емисии (смог),
преподаването в училищата на всички училищни
нива се основава на точка 1 от това информационно
писмо.

Ако имате някакви въпроси относно това
информационно писмо, моля, свържете се с
ръководството на съответното училище или с
училищния надзорен съвет.
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