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Wakacje połączone z nauką 2020 – informacja dla rodziców
Drodzy Rodzice,
cieszymy się, że dzieci znów mogą chodzić do szkoły. Koronawirus bardzo zmienił naszą codzienność.
Również nauka nie była łatwa dla wielu dzieci i dużej części młodzieży, pomimo że nauczyciele oraz
Państwo jako rodzice daliście z siebie wszystko.
Z tego względu w Hamburgu dostępna jest obecnie dodatkowa oferta:

wakacje połączone z nauką w Hamburgu 2020
Wakacje połączone z nauką 2020: oferta obejmuje trzy godziny lekcyjne codziennie przez dwa
tygodnie, podczas których dzieci mogą wspólnie z innymi zgłębiać wiedzę, główkować, czytać, pisać,
liczyć i odkrywać świat. Wakacje połączone z nauką to szansa, aby nadrobić zaległości i dobrze
przygotować się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Podczas wakacji połączonych z nauką
dzieciom towarzyszyć będą wykwalifikowani niezależni pedagodzy prowadzący zajęcia.
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Wakacje połączone z nauką odbędą się w okresie między 13 a 31 lipca w wybranych
hamburskich szkołach i potrwają dwa tygodnie. O tym kiedy i gdzie dokładnie się odbędą,
poinformuje Państwa szkoła.
W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież od przedszkola do klasy 9, jeżeli zostali
zaproponowani przez nauczycieli. Skorzystanie z oferty zaleca się przede wszystkim dzieciom
oraz młodzieży, dla których może ona stanowić szczególną szansę wsparcia w procesie
nauczania.
Oferta skierowana jest również do dzieci i młodzieży z klas bazowych oraz
międzynarodowych klas przygotowawczych a także do dzieci i młodzieży z regionalnych
ośrodków kształcenia i doradztwa.
Zgłoszenie jest dobrowolne! Zgłoszone osoby zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach
przez dwa tygodnie, co zapewni wspólną naukę w stałej grupie.
Grupa liczy maksymalnie 10 uczniów.
Zazwyczaj zajęcia wakacyjne połączone z nauką odbywają się w szkole dziecka. Tylko
w przypadku, gdy w szkole jest zbyt mało chętnych, może zdarzyć się, że zajęcia zostaną
zaoferowane w sąsiedniej szkole.
Jeżeli dziecko jest zapisane w tym samym czasie do opieki wakacyjnej, może bez problemu
przechodzić w tym czasie na zajęcia wakacji połączone z nauką.
Oferta wakacji z połączonych nauką jest bezpłatna.
W trakcie wakacji połączonych z nauką obowiązują te same zasady bezpieczeństwa dotyczące
koronawirusa, jak w trakcie nauki w roku szkolnym.
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Czy Państwa dziecko chciałoby skorzystać z tej oferty? Jeżeli tak, prosimy zapisać się na zajęcia
wakacji połączonych z nauką bezpośrednio w szkole, wypełniając odpowiedni formularz
zgłoszeniowy.

