Информације за родитеље о понуди „Хитан дневни боравак“ за ученике од првог до шестог
разреда , од 18. марта 2020. године
Oбавештење : На Образовном порталу листа ФАК-а се стално ажурира . Ако нешто није јасно,
обратите се одговарајућем руководству школе!
Министарство рада, здравља и социјалних питања покрајине Северна Рајна-Вестфалија (МАГС)
објавило је смернице за општу усмереност. Понуда се односи на сву децу родитеља поменутих
професионалних група (тзв. људи у областима критичне инфраструктуре) од 1. до 6. разреда. Што
се тиче тога да школарци у редовном раду учествују у целодневним понудама, неопходни дневни
боравак се такође односи на то.
Ако припадате тим професионалним групама и треба вам хитно дневни боравак за ваше дете,
потребан вам је писани доказ (потврда и формулар за подношење захтева) од одговарајућег
послодавца оба родитеља или самохраних родитеља да је присуство на радном месту ради
функционисања неопходна ,јер је критична инфраструктура (неопходна). Образац је доступан за
преузимање са образовног портала.
Потребни образац за вашег послодавца да припадате некој од наведених професионалних група
је такође доступан за преузимање са образовног портала ( Билдунгспортал).
Ако имате право на хитно чување деце и требате децу накнадно да пријавите јер сте га тренутно
другачије уредили, што прије треба да се обратите управи школе.
Понуда за хитни дневни боравак се одржава у свакој школи са одговарајућим разредима од 1-6.
Школе су одговорне за организацију група и њихов садржај.
Нема додатних трошкова за “хитн дневи боравак “. Прецизна организација је регулисана на лицу
места.
Хитн дневни боравак у школама одвија се временски као што је и до сада било у понуди у школи.
Ово укључује педагошку поподневну негу, као и понуде целодневног боравка на отвореном и
остале услуге неге, уколико су такође доступне у школи.
Молимо питајте руководство школе да ли ће у школи вашег детета бити понуђени ручак и / или
други оброци.
Како је понуда за хитн дневни боравак деци одвија у школи ,ваше дете је покривено осигурањем.
Измене и допуне од 23.03.2020:
Све већи број ифекција расте код медицинског особља љекара, медицинских сестара , персонала
хитне помоћи и његе . Олакшица важи за родитеље или законске старатеље који раде у
професијама у подручју критичне инфраструктуре . Олакшица важи из тог разлога као привилегија
за родитеље , законске старатеље или самохране родитеље који раде и неопходни су у
професијама у подручју критичне инфраструктуре. Ви можете ваше дете, независно од пословне
ситуације другог родитеља , пријавити у дневни боравак . Молимо Вас и ваше послодавце да
имате обзира да се овде ради само о хитним случајевима и да их само у том случају користите.
Социјалне контакте смањити колико год је то могуће.

Тако да ова деца имају право на дневни боравак , без обзира да ли су га имали у редовној школи .
За децу медицинских сестара, лекарки , особа које се баве његом старих и болесних и свих других
који се тренутно користе и раде на овај начин, дневни боравак је организован све до послеподне .
Од 23. марта 2020. дневни боравак је организован по потреби сваки дан у недељи, укључујући и
суботу и недељу, и током Ускршњих празника, са изузецима од Великог петка до Ускрсног
понедељка.

