
 
 Kurteisi  –  Ábyrgð  -  Samvinna 
 

Hvaleyrarskóli • Akurholti 1,  220 Hafnarfirði • Sími 565 0200 

Netfang hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is • Veffang www.hvaleyrarskoli.is 

 

Do rodziców Hvaleyrarskóli 

 

Drodzy rodzice, 

Administratorzy szkół w ostatnich dniach pracowali nad organizacją zajęć szkolnych ze względu na 

obecne warunki w naszej społeczności. Pracownicy pracują obecnie nad nowymi wdrożeniami w swoich 

klasach i przedmiotach. 

Struktura jest dość scentralizowana, ponieważ frekwencja uczniów jest mniej więcej taka sama we 

wszystkich szkołach podstawowych w mieście, ale z niewielkimi zmianami w zależności od okoliczności w 

każdej szkole. 

Szkoła Hvaleyrarskóli jest podzielona na 6 grup, a pracownicy i uczniowie nie mogą poruszać się między 

grupami. Nikt z poza szkoły nie może wejść do niej ani przebywac w jej obszarze. Dotyczy to również 

rodziców, którzy nie mogą wejść do szkoły. W Hvaleyrarskóli uczniowie mają wchodzic do szkoły  

wejściami należącym do jej  obszaru. Uczniowie uczęszczają na swoje zajęcia  w następujący sposób: 

Grupa 1, wejście główne  

8 klasa w godz 10–11 

9 klasa w godz 10:10 - 11:10 

10 klasa w godz 10:20 – 11:20 

Grupa  2, wejście środkowe: 

5 klasa w godz  8:20 - 9:20 

6 klasa w godz 8:30 - 9:30 

7. klasa w godz 8:40 - 9:40 

Grupa 3, dolne wejście parter , które jest bliższe środkowej części: 

3 klasa w godz 11:20 - 13:20 

4 klasa w godz 11:30 - 13:30 

Grupa 4, wejście na parterze które jest bliżej chodnika obok szkoły: 

1 klasa od godz. 11:20 - 13:20 Holtasel przyjmie uczniow którzy są tam zarejestrowani i będą do 

godz. 15:00 

2 klasa od 11:30 - 13:30 Holtasel przyjmie uczniów , którzy są tam zarejestrowani i będą do godz 

15:00 

Grupa 5 - Bjarg, wejście do klasy Bjarg: 

1 - 10 klasa w. 9:30 - 11:40 Uczniowie Bjargs nie chodzą do Holtasel. 

 

Uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły przed rozpoczęciem nauczania, całe nauczanie odbywa się 

w tym samym pokoju z tym samym nauczycielem i personelem. Klasy zostaną otwarte, gdy uczniowie 
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przyjdą do szkoły, a uczniowie powinni wejść bezpośrednio do klasy swojego nauczyciela .Uczniowie nie 

powinni przynosić lunchu do szkoły,wszyscy otrzymają lunch / jedzenie w szkole zgodnie z czasem ich 

uczęszczania. Uczniowie i pracownicy będą spożywać posiłki w klasie. Następnie uczniowie klas 1 i 2 

zarejestrowani w Holtasel pozostaną w klasie a pracownik Holtasel zastąpi nauczyciela w. 13:20 do 

15:00. 

Chcemy, aby rodzice zgłaszali chorobę tak jak zwykle ,starając się zminimalizować liczbę wizyt w szkole. 

W przypadku długotrwałej choroby prosimy rodziców, aby zgłosili to konkretnie szkole, wysyłając 

wiadomość e-mail do administratorów. 

Rodzice i uczniowie muszą ściśle monitorować cotygodniowy harmonogram w ramach Mentoru, gdzie 

nauczyciele wyślą uczniom wiadomość o nauce, która będzie się odbywać w ciągu najbliższych kilku 

tygodni. Uczniowie klas 5–10 korzystają z iPada, a w niektórych przypadkach korzystają z klasy Google do 

pracy nad zadaniami i dostarczania nauczycielom, a także nauczycielowi wysyłającemu wiadomość do 

uczniów. Dotyczy to grup,które są przyzwyczajone do pracy w takim systemie ale szczególnie na 

najstarszym poziomie. 

Zachęcamy rodziców, aby ich dzieci dobrze wykorzystały czas spędzony na Mentorze, a także 

przypominamy wszystkim uczniom z klas 1–10, aby czytali co najmniej 15–20 minut dziennie. 

Tak jak poprzednio, oczekujemy dobrej współpracy między domem a szkołą w tej niespotykanej sytuacji. 

Następnie przypominamy, że nasze dzieci potrzebują aktywności i organizacji w tych szczególnych 

okolicznościach. 

Z poważaniem, 

Kierownicy, nauczyciele i pracownicy szkoły Hvaleyrarskóli. 
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