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Драги родители, 

драги студенти, 

 

Екстремните временски услови како невреме, обилни 

снежни врнежи или црн мраз понекогаш се случуваат 

со неочекуван интензитет. Иако тие вообичаено се 

објавуваат навремено со временска прогноза, често 

е тешко да се процени како тие ќе влијаат на 

одделни урбани области во различни периоди. 

Со овој допис сакаме да ве информираме за 

формата во која се одржува наставата во 

училиштата во градот Бремерхавен во случај на 

екстремни временски услови: 

1. Невреме, обилни снежни врнежи или црн мраз 

Доколку се појави екстремна временска ситуација, 

сите училишта ќе бидат информирани од 

училишната управа за промена на наставата. Како 

што може да се види, ова известување ќе биде 



испратено до училиштата најдоцна до 12 часот 

завчера. Училиштата навремено ќе ги информираат 

родителите и учениците за промените во наставата. 

Известувањето ќе биде објавено преку вообичаените 

процедури за известување во училиштето (почетна 

страница, нејзино учење, schulcloud, ....). нема радио 

соопштенија. 

За време на екстремните временски услови, сите 

ученици ќе добијат задолжително учење на 

далечина. Задолжителното посетување на училиште 

ќе биде суспендирано за овој период. 

Следното важи за индивидуалните нивоа на 

училишта: 

основни училишта 

• Во основните училишта, учениците или добиваат 

пакет материјали за работа дома или наставата се 

одвива од дома во дигитална форма. 

• На барање на родителите, учениците да можат да 

дојдат во нивното училиште за да работат на 

задачите или да учествуваат во дигиталните часови. 

Во овој случај, училишната должност за грижа и 

надзор се заснова на типот на училиштето за кое 

станува збор (сигурно основно училиште, отворено 

целодневно училиште, врзано целодневно 

училиште). Ве молиме имајте предвид: услугите за 

возење не работат. За студентите од областа на 

перцепција и развој постои служба за поддршка во 

сите години. 



Пониски средни училишта (постари училишта, 

гимназија Лојд од 5 до 9 години) 

• Учењето на далечина се одвива во дигитална 

форма во средните училишта. 

• На барање на родителите, учениците од 5 и 6 

одделение треба да можат да ги посетат нивните 

соодветни училишта за да учествуваат во дигитално 

учење на далечина. 

 

Училишта за средно ниво II (горни средни училишта, 

стручни училишта) 

Во училиштата од високото средно ниво, како и во 

училиштата за возрасни (вечерни училишта), 

дигиталното учење на далечина се одвива според 

распоредот на соодветните предметни наставници. 

 

2. Високи надворешни температури 

Високите надворешни температури имаат многу 

различни ефекти врз поединечните простории во 

нашите училишта, поради што наставата во овие 

случаи треба да се заснова на структурните услови 

на поединечно училиште. 

Во принцип, сите училишта ќе преземат мерки на 

претпазливост за да обезбедат соодветна настава за 

учениците дури и кога надворешните температури се 

високи. Наставниците, на пример, ќе ги приспособат 

формата, локацијата и темпото на часовите на 

климатските услови и секако ќе го земат предвид 



секој намален успех на учениците. Ова особено се 

однесува на физичкото образование. 

Планираните прегледи на перформансите, како што 

се класни тестови или испити, ќе се одложат освен 

ако не постојат убедливи причини за спротивното. 

Скратувањето на часовите поради топлина или 

предвремено прекинување на часовите („без 

топлина“) го врши само во многу посебни 

исклучителни случаи училишниот надзорен одбор. 

Доколку учениците се изложени на ризик од опасност 

по здравјето од горештините, на пример поради 

кардиоваскуларни заболувања), тие можат да бидат 

ослободени од учество на часовите лице в лице за 

тој ден. Тие потоа ќе добијат учење на далечина во 

рамките на можностите на училиштето. 
 
 

3. Смог 

Во многу реткиот случај на постојано високи нивоа на 

загаденост на воздухот од емисии (смог), наставата 

во училиштата на сите училишни нивоа се заснова 

на точка 1 од ова информативно писмо. 

 

 

Ако имате какви било прашања во врска со ова 

информативно писмо, ве молиме контактирајте го 

соодветното раководство на училиштето или 

училишниот надзорен одбор. 

 



 

потпишан 

 

Свантје Хускен 

раководител на училишниот одбор 
 


