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Uwaga ogólna: Na portalu edukacyjnym (Bildungsportal) lista najczęściej
zadawanych pytań (FAQ) jest stale aktualizowana. W przypadku niejasności
proszę kontaktować się z dyrekcją danej szkoły!
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych kraju związkowego Nadrenia PółnocnaWestfalia (MAGS) opublikowało wytyczne dla ogólnej informacji. Oferta koniecznej opieki
dotyczy wszystkich dzieci klas 1 do 6, których rodzice należą do wymienionych tam grup
zawodowych (tzw. pracownicy krytycznej infrastruktury). Oferta koniecznej opieki obejmuje
uczennice/uczniów, którzy w normalnych warunkach korzystają z oferty całodniowej opieki
szkolnej ( OGS- Offene Ganztagschule).
Jeżeli należycie Państwo do pracowników tzw. krytycznej infrastruktury i koniecznie musicie
skorzystać z opieki nad dzieckiem, nieodzownie należy przedłożyć pisemne potwierdzenie
pracodawcy (albo zapewnienie dostarczenia takiego wypełnionego wniosku) obydwojga
rodziców lub samotnie wychowującego rodzica. Na zaświadczeniu pracodawca musi
wyraźnie potwierdzić, że obecność na miejscu pracy jest nieodzowna dla funkcjonowania
zakładu pracy tzw. krytycznej infrastruktury. Odpowiedni formularz znajduje się na portalu
edukacyjnym (Bildungsportal).
Wymagany formularz dla pracodawcy potwierdzający nieodzowność pracy w tzw. krytycznej
infrastrukturze znajduje się również na portalu edukacyjnym (Bildungsportal).
Jeśli przysługuje Państwu taka opieka i potrzebna będzie Państwu dopiero w późniejszym
terminie, ponieważ aktualnie zorganizowaliście ją w inny sposób, należy skontaktować się
odpowiednio wcześnie z dyrekcją szkoły.
Opieka na czas wyjątkowy odbywa się w każdej szkole, w klasach 1-6. Za ustalenia dotyczące
grup i treści nauczania odpowiedzialne są szkoły.
Opieka na czas wyjątkowy nie podlega żadnej dodatkowej opłacie. Zasady funkcjonowania
ustalane są miejscu.
Opieka na czas wyjątkowy odbywa się w poszczególnych szkołach w normalnym czasie ich
funkcjonowania. Włączone są w to zarówno popołudniowe zajęcia edukacyjne, jak również
wszystkie zajęcia świetlicowe (Offener und Gebundener Ganztag) oraz inne oferty, które są
dostępne w danej szkole.
W sprawie ewentualnego obiadu lub innego wyżywienia oferowanego w szkole proszę
zwrócić się do dyrekcji szkoły.
Ponieważ opieka odbywa się na terenie szkoły dziecko jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
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Zmiany i informacje uzupełniające od 23.03.2020
W związku z nadal wzrastającą liczbą zainfekowań personel lekarski i medyczny odraz oddziały
ratunkowe są obecnie niezwykle obciążone. Z tego powodu istnieje ważna ulga dla rodziców
lub opiekunów prawnych oraz dla samotnie wychowujących, którzy pracują w dziedzinie tak
zwanej infrastruktury krytycznej: Niezależnie od sytuacji zawodowej partnera lub drugiego
rodzica mogą Państwo oddać dziecko do szkoły, która gwarantuje opiekę w nagłych
wypadkach, pod warunkiem, że partner nie może objąć tej opieki. Prosimy, aby obchodzili się
Państwo i pracodawcy z tą ofertą z pełną odpowiedzialnością, mając na uwadze, że dotyczy
ona opieki w wypadkach nagłych. Proszę z niej korzystać wyłącznie, jeśli inne rozwiązania nie
wchodzą w rachubę. W ten sposób przyczyniamy się wszyscy do ograniczenia kontaktów
socjalnych do mimimum.
Ponadto nie ma obecnie znaczenia, czy dziecko poprzednio (podczas funkcjonowania szkoły)
korzystało z oferty całodziennej pracy szkoły i miejsca w świetlicy (OGS) czy nie. W przypadku
dzieci pielęgniarek, lekarzy i wszystkich osób obecnie tak pilnie potrzebnych, opieka jest
zagwarantowana do późnego popołudnia.
Dodatkowo, od 23 marca 2020 roku, opieka w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwa we
wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty i niedziele oraz podczas Świąt Wielkanocnych, z
wyjątkiem Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego.

