Информация за родителите
училищни занимални

относно

извънредно

сформираните

Считано от 18.03.2020
1. Допълнение 20.03.2020
___________________________________________________________________________
Забележка: Списъкът с често задавани въпроси се актуализира непрекъснато в
образователния портал(Bildungsportal). Ако имате други въпроси, моля,
свържете се със съответното училищно ръководство!

Министерството на труда, здравеопазването и социалните грижи на провинция
Северен Рейн-Вестфалия(MAGS)издаде ръководство за обща ориентация.
Извънредно сформираните училищни занимални са за всички деца от 1 до 6 клас
на родители от споменатите в ръководството групи професии (лица, работещи в
сферата на критичната инфраструктура). Тази мярка е валидна във времевата
рамка на регулярните занятия и занимални на учениците.
Ако принадлежите към посочените професионални групи и желаете да запишете
Вашето дете в тези училищни занимални, трябва да предоставите писмено
доказателство(или да дадете уверение за допълнително представяне на
документ) от работодателите на двамата родители (или на самотните родители)
за това, че присъствието на работното място е от изключителна важност и
необходимост за функционирането на критичната инфраструктура. Формулярът e
вече достъпен и може да се изтегли в образователния портал
(Bildungsportal).
Изискваният формуляр от Вашия работодател е също достъпен и може да се
изтегли в образователния портал.
Ако имате право да се възползвате от тази спешна предприета мярка за
сформирането на училищни занимални и искате да се възползвате от нея в покъсен етап, трябва да се свържете възможно най-бързо с училищното
ръководство. В тези случаи са валидни други регламенти.
Извънредно сформирани занимални има във всяко училище със съответните
класове- от 1 до 6 клас. Училищата са отговорни за организацията на
групите, тяхното съдържание и големина.
Допълнителни разходи за извънредно сформираните училищни занимални няма,а
подробностите ще бъдат регламентирани на място.
Извънредно сформираните училищни занимални, както и всички други видове
следобедни занимални, предлагани в съответното училище, ще функционират в
рамките на регулярното учебно време.
Във връзка с предлагания обяд и / или други педагогически грижи за Вашето
дете, трябва да се направи запитване към ръководството на училището.

Тъй като посещението на тези извънредно сформирани занимални е училищна
дейност , Вашето дете има покрита застраховка.
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Промени и допълнения от 23.03.2020:
Поради нарастващия брой на инфекциите, медицинският персонал,
болногледачите и спасителните служби са особено натоварени. Поради тази
причина е взето решение да се облекчат родителите, законните настойници и
самотните родители, които работят в областта на критичната инфраструктура:
Вие имате възможност да запишете детето си в т.нар. извънредно сформирани
занимални, независимо от професионалното положение на партньора или другия
родител, при условие че грижите за детето не могат да се гарантират от тях.
Подходете с работодателя си отговорно към това решение и имайте предвид, че
тази мярка е извънредна. Моля, възползвайте се от това право, само ако
други решения не са възможни. По този начин всеки помага максимално да се
намалят социалните контакти.
Освен това, независимо дали детето Ви е записано на целодневна
време на нормалните училищни дейности или не, от този момент е
следното: децата на медицински сестри, лекари и онези, които в
толкова нужни за функционирането на критичната инфраструктура,
при всички случаи, да посещават следобедните занимални.

занималня по
валидно
момента са
имат право,

Освен това, от 23 март 2020 г., извънредно сформираните занимални ще се
предлагат през всички дни от седмицата, включително събота и неделя, и по
време на Великденската ваканция, с изключение от Разпети петък до Великден.
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