Öğretim işlemi aşırı hava durumlarında.
Veli ve öğrenciler için bilgilendirme (Güncel: 25 Ağustos 2022)

Sevgili veliler ve öğrenciler,
aşırı hava durumlarında mesela: fırtına, yoğun kar yağışı, donmuş kırağı gibi
beklenmedik anda güçlükle gelebilir. Genelde sizlere hava durumu tahmini

zamanında duyuruluyor ama değerlendirmesi tabiki çok zor olduğu için hangi
kentlere ve zamanda ne kadar zararlı olabileceğine.
Bu mektupla sizleri Bremerhaven eyaletindeki okul ve ders aşırı hava
durumlarında nasıl gerçekleşecek sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
1. Fırtına, yoğun kar yağışı veya donmuş kırağı aşırı hava koşullarında
genelde okul yönetim kurulu tüm okullara ders değişimi devamına bilgi
vermektedir. Görüne bilir şekilde bu bilgi bir ğün önceden saat 12:00 ye kadar en
geç okullara ulaştırılıyor. Okullar bu bilgiyi velilere ve öğrencilere ders
değişiminde hemen haberi ulaştırıyor. Bu bilgiyi okul raporlama prosedürlerinde
alabilirsiniz. (Ana sayfa : itslearning, schulcloud…) Bu bilgiler için radyo duyurusu
yok.
Böyle aşırı hava durumlarında tüm öğrenciler zorunlu olarak uzaktan eğitim
görecekler. Bu dönemde okulda zorunlu katılım durdurulacaktır.
Aşağadaki bireysel okul seviyeleri için geçerli olanlar:

Ilk okulu:

- İlk okul öğrencileri ders malzeme paketi alacaktır evde işlemeleri için, veya
dijital olarak ders göreceklerdir.

- Velilerin isteklerine göre öğrencilere okula gelme imkanıda sunulacaktır ders
işlemlerini veya dijital dersi düzenlemeleri için.

- Okulun bakan ve gözetim görevlileri ozamanki duruma göre saatleri
belirleyeceklerdir. Okul türüne bağlı olacaktır. Misal (Güvenilir ilk okulu, açık ilk
okulu, bağlı tüm gün okulu).
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- Lütfen dikkat: Sürüş hizmetleri o sürede iptal olacaktır. Algı ve gelişim
öğrencileri için bakım hizmetleri tüm yaş grubu öğrenciler öncelik göreceklerdir.
Orta öğretim okulları I (Liseler, Lloyd Gymnasium beşinci ve dokuzuncu
sınıfa kadar olanlar)

- Orta öğretim okulu için dijital şekilde uzaktan eğitim alacaklar.
- Velilerin isteğine göre beşinci ve altıncı sınıflar dijital uzaktan eğitim için okula
gelme imkanı sunulacaktır
Orta öğretim okullar II (Liseler, meslek öğretim okulları)

- Orta eğitim II okullarında ve yetişkin okullarında (Akşam okullarında) uzaktan
eğitim belli bir ders öğretmeniyle dijital olarak ders programına göre devam
edecektir.

2. Yüksek dış hava sıcaklıkkar

- Yüksek dış hava sıcaklıklarının okulumuz üzerinde çok farklı etkileri vardır. Bu
nedenle bu durumlarda öğretim bireysel okulların yapısal koşullarına
dayanmalıdır. Prensip olarak tüm okullar önlem alacaktır, yüksek dış
sıcaklıklarda bile tüm öğrencilere uygun öğretimi sağlamak amacımız.
Öğretmenler derslerini klimalı koşullar altında bile olsa, hız ve biçimi
öğrencilerin azaltılmış performansına göre dikkate alınacaktır. Bu en çok spor
dersi için geçerlidir. Sınıf testleri veya sınavlar gibi planlı performans
değerlendirmeleri, aksine zorlayıcı nedenler olmadıkça ertelenecektir. Yoğun
hava sıcaklığından dolayı ders veya ders saatleri istisnai durumlarda okul
denetiminden bitirebilinir. Eğer öğrencilerde sağlık tehlikesi söz konususuysa
yüksek ısı dolaysıysa (mesela kalp ve tansiyon hastası), bu durumda yüz yüze
dersten o gün için serbestlik verilebilinir. Okulun olasılık dahilinde uzaktan
eğitim görebilecektir öğrenciler.
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3. Sis/Duman

- Çok nadir hava koşulları vakalarında kaynaklanan hava kirliğinde (duman), tüm
okullar ve tüm okul seviyeleri temel olarak bu bilgilendirme sayfasına göre
uygulanacak (rakam bire göre)
Bu bilgilendirme yazısında yeniden sormak ihtiyacı duyuyorsanız lütfen müdür
veya okul denetimine başvurabilirsiniz.

İmza

Swantje Hüsken
Okul ofisi başkanı.
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