BREMERHAVEN TENGERPARTI VÁROS

A magisztrátus

A tanításban bekövetkezett változások szélsőséges időjárási körülmények esetén
Tájékoztatás a szülőknek és a tanulóknak
( Aktualizált: 2022. augusztus 25.)
Kedves szültők!Kedves tanulók!
Néha váratlan súlyossággal fordulnak elő szélsőséges időjárási körülmények, mint például viharok,
erős havazás vagy jégeső.
Az időjárás előrejelzés ezt általában időben bejelenti, de gyakran nehéz felmérni, hogy hogyan fognak
ezek az idöjárási körülmények különböző időpontokban, és a város különböző részein kihatassal
lenni.
Ezzel a levéllel szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy hogyan fog az orarend Bremerhaven
iskoláiban lezajlani szélsőséges időjárási körülmények esetén.
1. Vihar, erős havazás vagy jegesedés
Ebben az esetben az oktatási hivatal az összes iskolát tájékoztatni fogja a tanításban bekövetkezett
változásokról.
Ezt az értesítést az iskolák legkésőbb az előző nap déli 12 óráig megkapják.
Az iskolák haladéktalanul tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a tanításban bekövetkezett
változásról.
Az informaciot az iskolák szokásos értesítési eljárásain keresztül teszik közzé.
(honlap, itslearning, iskolai cloud, ...). Rádiós bemondáson keresztul nem történik értesítés.
Szélsőséges időjárási körülmények között a tanulók kötelező távoktatást kapnak. A kötelező
iskolalátogatást erre az időszakra felfüggesztik.
A következők pontok lépnek érvénybe:
Általános iskola
- Az általános iskolákban a tanulók vagy egy tanuló csomagot kapnak, hogy otthon is dolgozhassanak
rajta, vagy a leckéket egy tanár digitálisan tanítja.
- A szülők kérésére a tanulók számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai feladatokat vagy a digitális
oktatast az iskolaban is el tudják végezni.
Az iskolai felügyelet az alapján orientálodik hogy milyen rendszerben van a tanuló(megbizhato
általános iskola, nyitott egész napos iskola,kötött egesz napos iskola)
Felhívjuk a figyelmet arra hogy a közlekedési szolgáltatások nem fognak üzemelni.
A tanulók számára akik az érzékelés és a fejlesztés programban vannak, a gyermekfelügyelet minden
évben biztosított.
Középfoku oktatási iskolák I.Szint(Felsö tagozat, Lloyd Gimnázium évfolyam. 5-9)
- A középiskolákban a távoktatás digitális formában történik.
A szülők kérésére a tanulóknak az ötödik és hatodik évfolyamokban biztositott hogy
részt vehessen a digitális távoktatásban.

Középfoku oktatási iskolák II Szint.(Gimnáziumi Felsötagozat, Szakiskolák)
A középfokú iskolákban, valamint a felnőtt iskolában
(esti iskola), a digitális távoktatás az órarend szerint lesz a szaktanárok álltal megtartva.

2. Magas külső hőmérséklet
A magas külső hőmérséklet nagyon eltérő hatással lehet a különbözö helyisegekre az iskoláinkban.
Ezért ezekben az esetekben a tanításnak igazodnia kell ahhoz, hogy hogyan vannak az epületek
felepitve.
Természetesen minden iskola óvintézkedéseket tesz annak erdekeben, hogy kellemessé tegyék a
tanulók szamara az oktatást az iskolákban a magas külső hőmérséklet esetén is.
A tanárok ennek formajaban az éghajlati viszonyokhoz igazítják es választják meg az oktatás helyet,
tempoját es a formáját, és természetesen figyelembe veszik a tanulók teljesítőképességének
csökkenését. Ez különösen a testnevelésre vonatkozik.
A tervezett teljesítményértékeléseket, például az osztályozó teszteket vagy vizsgákat elhalasztják,
kivéve, kivéve ha nyomós okok szólnak ellene.
A tanórák korai befejezésére a iskola felügyelője alltal("hőmentes") csak nagyon kivételes esetekben
kerül sor.
Ha a tanulókat a hőség miatt egészségkárosodás veszélye fenyegeti
(pl. szív- és érrendszeri betegségek), az adott napra felmentést kaphatnak az iskolából.
Az iskola ezután távoktatási lehetőségeket biztosít számukra.
3. Szmog
Abban a nagyon ritka esetben, ha a kibocsátások miatt tartósan magas a légszennyezettség szintje
(szmog), az iskolai e tájékoztató levél 1. pontja alapjan jar el.

Ha bármilyen kérdése van ezzel a tájékoztató levéllel kapcsolatban, kérjük, forduljon
az adott iskola vezetőségehez vagy az iskolafelügyelőhöz.

