
 
Dragi părinţi, dragi tutori, 
 
Vă salut cordial la acest început de nou an şcolar . Corona ne-a pus faţă în faţă cu greutăţi mari. Cu toate 
acestea sper că aţi avut timp să răsuflaţi şi să petreceţi cu copiii Dvs. o vacanţă frumoasă şi odihnitoare. 
 
În măsura în care Corona ne permite, vom desfăşura programul şcolar conform orarului la şcoală.   
 
Totuşi va trebui să trăim în continuare cu restricţii importante.  
 
Pentru protecţia colectivului nostru şcolar vă rog insistent să respectaţi următoarele reguli: 
 

 toate elevele, toţi elevii cât şi cadrele didactice sunt obligaţi să poarte mască protectoare atât în 
clădire cât şi în curtea şcolii. Acest lucru este valabil şi în timpul orelor de curs.  
 

 Părinţii sunt răspunzători ca copiii lor să posede măşti. 
 

 Până la noi dispoziţii clasele nu sunt împărţite în grupe la matematică, engleză şi religie. Aceste 
materii vor fi predate în cadrul clasei. 
 

 se desfăşoară dinnou orele de sport. Sportul se va desfăşura fără măşti şi pe cât se poate in aer 
liber.  
 

Diriginţii stabilesc pentru orele de curs locurile elevilor la mese. Această ordine este fixă şi nu poate fi 
schimbată. 
 

 În principiu toţi elevii sunt obligaţi să participe la orele de curs. Excepţii există numai la boli 
preexistente la copii sau la părinţii acestora. În aceste cazuri vă rog să informaţi neapărat 
dirigintele copilului. 
 

 Elevii si elevele cu simptome de Covid19, adică febră, tuse, dispariţia mirosului sau gustului, 
guturai, nu au voie să viziteze şcoala. La apariţia acestor simptome la şcoală noi vom înstiinţa 
imediat părinţii şi vom trimite copiii acasă. 
 

 Dacă copilul Dvs. este bolnav, vă rog insistent să daţi telefon la şcoală şi să ne anunţaţi. 
 

 În cazul în care copiii Dvs. se află în carantină, ei vor beneficia de cursuri la distanţă. 
Învăţământul la distanţă este obligatoriu şi va fi notat în acelaşi mod cu învăţământul la şcoală. 
 

 Dacă copilul Dvs. posedă un mobil vă recomandăm să instalaţi  Corona-Warn-App (App-ul de 
avertizare a Coronei). Bineînţeles că regulile de folosire ale mobilelor în şcoală sunt valabile în 
continuare.  
 

 Rog părinţii să vină la şcoală numai în cazuri urgente. În rest vă rog să comunicaţi  cu noi 
telefonic. 
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O să vă anunţ în curând când şi în ce condiţii o să funcţioneze iarăşi cantina şi chioşcul. 
 
La începutul acestui an şcolar colega noastră doamna Teve-Humme a părăsit şcoala după mulţi ani de 
activitate. Ea va lucra la o şcoală mai aproape de domiciliu.  
 
Noi îi mulţumim pentru devotamentul ei deosebit ca diriginte, profesoară de gospodărie şi 
coordonatoare de meserii şi îi dorim numai bine la noua şcoală. Au părăsit de asemenea şcoala colega 
Güven şi colegul Bongiovi. Şi aceştia au găsit şcoli mai aproape de domiciliu. Le mulţumim amândorura 
pentru  munca dedicată şi le dorim toate cele bune. 
 
Domnul Maihöfer a încetat activitatea ca fellow la şcoala noastră şi îşi va desfăşura în continuare 
activitatea profesională in alt domeniu.  Îi mulţumim pentru sprijinul acordat şi îi dorim pentru viitor 
toate cele bune. 
 
Doresc să vă prezint ca noi membrii ai corpului didactic pe doamna Sönmez Özlem, doamna  Daniela 
Heß şi doamna Carina Schuß. Ele îşi vor începe activitea la 01.08.2020 respectiv 01.10.2020 la şcoala 
noastră cu normă întreagă şi vor preda în primul rând tehnică, biologie, fizică, matematică şi istorie. 
 
Ne bucurăm mult de colaborarea cu noile colege şi le urăm bun venit în colegiul nostru. 
 
Vă rog să vă uitaţi regulat pe homepage-ul nostru. Acolo găsiţi ştirile actuale în ceea ce priveşte Corona 
cât şi evenimentele importante din calendarul anual al şcolii. Bineînţeles o homepage reuşită include şi 
multe fotografii. Totuşi, dacă nu doriţi ca fotografiile copilului Dvs. să fie publice vă rog să comunicaţi 
aceasta şcolii. 
 
La neclarităţi şi întrebări vă rog să vă adresaţi la noi. Prezenţa Dvs. în încinta şcolii este deocamdată 
posibilă numai în cazuri excepţionale. 
 
Puteţi contacta secretariatul nostru zilnic de luni până vineri între orele 08.00 şi 13.00. 
 
La urmă vreau să menţionez faptul, că familiile cu venituri mici au posibilitatea, să capete sprijin 
financiar de la aşa numitul "Bildungs- und Teilhabepaket". Pe lângă preluarea costurilor excursiilor 
şcolare de una sau mai multe zile se acordă sprijin financiar şi pentru masa de prânz şi meditaţii 
("Nachhilfe"). Persoana de contact în această privinţă este doamna Voigt-Dustmann. 
 
Vă rog să aveţi grijă ca copiii Dvs. să aibă în fiecare zi toate materialele şi manualele necesare. Aceasta 
este în mod deosebit necesar în vremurile de Corona, deoarece este interzis împrumutul de materiale 
între elevi. 
 
Mă bucur de o colaborare bună şi plină de succese şi vă doresc Dvs. şi copiilor să incepeţi cu bine anul 
şcolar. 
 
Vă rog să ne transmiteţi un număr valabil de telefon. Aceasta este acum mai important decât 
niciodată!!! 
 
Salutări cordiale 
 

 
C. Rudolph 
 
 


