
 

 

 

 

 

 

 

         

           Lekcje w ekstremalnych warunkach pogodowych. Informacja dla uczniow i rodzicow. 

 

 

Drodzy rodzice,drodzy uczniowie, 

 

ekstremalne warunki pogodowe takie jak wichury, obfite opady sniegu lub gololedz wystepuja 

czasami znieoczekiwana intensywnoscia.Mimio,ze są one zazwyczaj oglaszane z odpowiednim 

wyprzedzeniem przez prognoze pogody, często trudno jest ocenic w jaki sposob wplyna one na 

poszczegolne obszary miejskie. 

 

Tym pismem informujemy o formie nauczania w szkolach w miescie Bremerhaven w 

ekstremalnych warunkach pogodowych. 

 

1. Wichury, silne opady sniegu, gololedz. 

 

W przypadku pojawienia się ekstremalnych warunkow pogodowych, wszystkie szkoly zostana 

poinformowane przez wladze szkolne o wszelkich zmianach w nauczaniu.O ile jest to mozliwe 

powiadomienie to zostanie wyslane do szkol najpozniej dzien wczesniej do godziny 12:00. 

Szkoly niezwlocznie informuja rodzicow i uczniow o zmianach w zajeciach dydaktycznych. 

 

Powiadomienie zostanie wyslane w ramach szkolnych procedur zglaszania (Homepage, itslearning, 

schulcloud, …).Nie ma ogloszen radiowych. 

 

Podczas ekstremalnych warunkow pogodowych wszyscy uczniowie otrzymaja obowiazkowa nauke 

zdalna.Obowizkowe uczesczanie do szkoly zostanie na ten okres zawieszone. 

Nastepujace zasady odnosza się do poszczegolnych poziomow szkol: 

 

Szkola podstawowa 

 

- W szkolach podstawowych uczniowie otrzymuja pakiet materialow do pracy w domu lub lekcje 

odbywaja się w formie cyfrowej. 

- Na prosbe rodzicow uczniowie powinny mieć mozliwosc pracowac nad zadaniami lub 

uczestniczyc w lekcjach cyfrowych w ich szkole. 

 

Obowiazek opieki i nadzoru szkoly opiera się na zasadach poszczegolnych poziomow szkol (szkola   

podstawowa, calodzienna szkola podstawowa). 

 

Uwaga: uslugi przewozowe są na ten czas zawieszone. 

Dla uczennic z zakresu percepacji i rozwoju przwidziana jest oferta opieki. 

 

Szkoly gimnazjalne I (Oberschulen, Llod Gymnsium klasy 5-9) 

-W gimnazjach ksztalcenie na odleglosc odbywa się w formie cyfrowej.Na prosbe rodzicow 

uczniwie klas 5-6 powinni mieć mozliwosc odwiedzania swoich szkol w celu wziecia udzialu w 

zajeciach cyfrowych. 



Szkoly srednie II (Gymnasiale Oberstufen, szkoly zawodowe). 

 

W szkolach II stopnia, oraz w szkolachdla doroslych (szkola wieczorowa) cyfrowe nauczanie na 

odleglosc odbywa się zgodnie z harmonogramem nauczycieli danego przedmiotu. 

 

Wysokie temperatury 

 

Wysokie temperatury zewnetrzne maja bardzo rozny wpływ na poszczegolne pomieszczenia w 

naszych szkolach, dlatego nauczanie w takich przypadkach musi opierac się na warunkach 

strukturalnych danej szkoly. Zasadniczo wszystkie szkoly podejmuja srodki ostroznosci, aby 

zapewnic uczniom odpowiednie naucznia nawet gdy temperatura na zewnatrz jest 

wysoka.Nauczyciele dostosowuja m.in. forme, miejsce i szybkosc zajec do warunkow 

klimatycznych i oczywiscie beda brac pod uwage wszelkie zmniejszone wyniki nauki uczniow. 

Dotyczy to w szczegolnosci zajec wychowania fizycznego. 

 

Planowanie testow lub egzaminow klasowych zostanie odroczone, chyba ze istnieja powody dla 

których nie można ich przesunac.Skrocenie lekcji z powodu upalow lub wczesniejsze ich 

zakonczenie jest przeprowadzane tylko w wyjatkowych przypadkach przez rade nadzorcza szkoly. 

Jezeli uczniowie są anrazeni na zagrozenie zdrowia spowodowane upalem (np. choroby ukladu 

krazenia) mogą zostac zwolnieni z zajec w tym dniu. W ramach mozliwosci szkoly otrzymaja 

wówczas nauke na odleglosc. 

 

Smog 

 

W przypadku utrzymujacego się wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza z emisji smog, 

nauczanie w szolach na wszystkich poziomach opiera się na paragrafie niemniejszego pisma 

iformacyjnego. 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych nimiejszego listu informujacego prosimy o kontakt 

z odpowiednia dyrekcja szkoly lub rada nadzorcza szkoly. 
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