
Уважаеми родители и настойници, 

 

Следели сте новините по телевизията и сте чули за решението на канцлера и 

правителствените ръководители за удължаване на локдауна до 14 февруари.За училищните 

операций канцлерът пише: 

 

 “Функционирането   на детските заведения  и училища е от първостепенно значение за 

образованието на децата и за съвместимостта на семейството и работата на родителите. 

Затворени училища и детски заведения, изискването за  присъствие е временно прекъснато 

т.е дистанционното обучение в училищата  в дъгосрочен план няма да остане без 

отрицателни последствия за образователната  биография и социалното участие на децата и 

юношите. 

Съществуват обаче сериозни индикаций ,че мутацийте на вируса B.1.1.7 на SARS-CoV2    

се разпространяват по -широко  сред децата и юношите ,отколкото в случая с вируса по 

-рано. <собствен акцент> 

Следователно е необходимо удължаване на резюлюцията от 13  декемри 2020  до 14 февруари 

както и ограничително участие.След това училищата остават затворени или задължителното 

присъствие е спряно“( Решение на канцлера и правителствените ръководители на страните  

на 19 Януари 2021.) 

Провинция Бремен реши  да спре задължителното посещение на училище и  предложи уроци 

в малки групи в училищата в ограничена степен .Това се прилага и в Бремерхафен. 

Ние гарантираме, че се спазват всички мерки за защита срещу инфекция.Ето защо е важно за 

нас да поддържаме ниската посещаемост в училищата . 

 

От 03.02-14.02 важи: 

 

Училището на детето ви ще ви информира в кои дни ще има уроци или допълнителни 

занимания за вашето дете. Класният ръководител на вашето дете познава вашето дете и знае 

от каква учебна подкрепа се нуждае то. Тя или той ще даде препоръка на кои занимания да 

вземе участие детето ви .Остава ваше решението дали да изпратите детето си на училище в 

тези дни или то да учи у дома.   

 

В дните, в който не се планират предложения за присъствие детето ви се учи у дома и 

получава материали от ръководителя на класа. 

 

 Спешна помощ за гледане на деца се предлага и за  родители, които нямат възможност да се 

грижат за детето  си. Предлагаме ви да се възползвате от тази спешна помощ само ако нямате 

друга възможност .Колкото по- малко има в спешната помощ за гледане на деца, толкова по-

лесно  е да се защитят децата  и служителите. 

 

Необходимо е записване за участие в уроците в клас и за спешна помощ за гледане на деца. 

Записвате или отписвате детето си за спешна помощ за гледане на деца за целия период. 

 

Задължението да се учи остава .Ако се решите срещу участието в уроците в клас 

дистанционното обучение  е задължително. Детето ви ще получи учебен материал  и задачи. 

Детето ви трябва да работи върху задачите . Моля да бъдете на разположение по телефона. 

Ако  не можете да бъдете открити по телефона  се информирайте в училището  за масовите и 

помощните предложения. Имате задължение да се информирате от ваша страна. 

 

Моля, обърнете внимание  само ако има в училището достатъчно персонал може да  има  

преподаване в училище .Ако няма достъчно персонал трябва да се съкрати преподаването в 

училище.Дистанционнното обучение остава. 



 

И накрая искаме да ви дадем перспектива: Надяваме се , че с тези мерки ограничаване на 

контактите да поддържаме нисък броя на инфекцийте.Тогава ще бъде възможно детето ви 

отново по -често да посещава училище след 14 февруари. Ние всички го очакваме с 

нетърпение. 

До тогава. Благодарим ви за подкрепата! 


