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Cursuri şcolare în condiţii extreme metereologice.
Informaţii pentru părinţi şi şcolari
(Statut din 25. august 2022)
Dragi părinţi şi elevi!
Uneori apar condiţii extreme meteorologice, ca de exemplu furtună, ninsori puternice sau
polei în diferite intensităţi. Acestea sunt în general anunţate în timp prin prognozele meteo.
Dar uneori este greu de judecat, cum se desfaşoară aceste condiţii meteorologice în cartierele
diferite ale oraşului.
Cu această inştiinţare, dorim să vă informăm, în ce fel de formă se vor executa cursurile şi
orele şcolare în timpul condiţiilor extreme meteorologice:
1. Furtună, ninsori puternice sau polei
În caz, că se prevede o condiţie extremă meteorologică, toate şcolile vor fi informate prin
Administraţia Şcolară (Schulamt) despre schimbul situaţiei pentru executarea orelor şcolare.
Dacă se prevede o situaţie extremă meteorologică, informaţiile vor fi transmise cel târziu până
la ora 12:00 cu o zi mai devreme la şcoli. Şcolile vor informa părinţii, precum şi elevii în
timp, despre schimbul predării a orelor şcolare.
Aceste anunţuri vor fi făcute prin căile mesageriale cunoscute (Homepage, itslearning,
schulcloud, …). Prin emisiunile radio NU vor fi date asemenea anunţuri.
În timpul condiţiilor extreme meteorologige, elevii vor participa oblogatoriu la ore şcolare la
distanţă. Pentru acest timp, prezenţa de-a participa la orele şcolare nu este obligatorie.
Urmatoarele se aplică pentru nivelurile diferite şcolare:
Şcoli primare
 În şcolile primare, elevii vor obţine un pachet de teme, pentru a le învaţa acasă, sau
orele şcolare vor fi predate online.
 Daca doresc parinţii, elevilor trebuie dată posibilitatea, de-a învăţa temele, sau de-a
participa la orele predate online, direct la şcoală. Datoria pentru îngrijirea şi
supraveghearea elevilor se orientează în acest caz la tipul individual şi orarul respectiv
al şcolii (Verlässliche Grundschule, Offene Ganztagsschule, Gebundene
Ganztagsschule). Atenţie, mijloacele şcolare de transport pentru elevi NU circulă.
Pentru elevi cu ajutor deosebit pentru învăţământ (Wahrnehmung und Entwicklung),
se oferă o îngrijire în şcoală la fiecare nivel de şcoală.

Şcoli liceale I (Şcoala gimnaziala claselă 5-9, Lloyd Gymnasium clasele 5 – 9)



În şcolile liceale I, orele şcolare sunt predate la distanţă online.
Daca doresc parinţii, elevilor din clasele 5 şi 6 trebuie dată posibilitatea, de-a participa
la orele predate online, direct la şcoală.

Şcoli liceale II (Liceu/Gimnaziu, Şcoală Profesională)


În şcolile liceale, precum şi în şcolile serale (Abendschule), orele şcolare sunt predate
în formă digitală online, dupa orarul anului şcolar cu cadrul didactic respectiv.

2. Temperaturi exterioare ridicate
Temperaturi exterioare ridicate au efecte foarte diferite în înteriorul şcolilor. Din acest caz,
predarea orelor şcolare trebuie să se orienteze conform condiţiei structurale de la cladirea
şcolii.
În general, fiecare şcoală ia măsuri necesare, de-a oferi şi la temperatui externe mari, condiţii
plăcute pentru elevi, de-a participa la orele şcolare. Cadrele didactice vor preda orele şcolare
cu atentie mărită faţă de elevi, dupa condiţia temperaturilor ridicate. Tot aşa vor lua în
considerare nivelul scăzut al şcolarilor, de-a putea învăţa la temperaturi externe prea mari.
Asta este neapărat necesar de exemplu la orele de sport.
Lucrări de control sau examene vor fi amânate. Efectuarea lor este dată numai în caz de
urgenţă.
O întrerupere a orelor şcolare din cauza temperaturilor ridicate (“Hitzefrei”) se face numai în
caz de mare urgentă, dat de un cadrul didactic.
În caz de boală, de exemplu probleme cardiovasculare la un elev, se poate da liber pentru ziua
respectivă. În caz că este posibil, şcoala poate oferi atunci participarea la ore online, de acasa.

3. Smog
În cazul foarte rar de poluarea foarte mare a aerului cauzată de smog, predarea orelor şcolare
se orientează pentru toate nivelele şcolare în principal punctului nr. 1 a acestei informaţii.
Pentru întrebări şi mai multe detalii la scrisoarea asta de informaţii, vă rugăm contactaţi biroul
directorului şcolii sau cadrele didactice.
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