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Do wszystkich rodziców, których dzieci
uczęszczają do przedszkola Berlina
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Informacja o zamknięciu żłobków i przedszkoli do 14.02.2021 oraz o prawach do opieki
nad dzieckiem w razie szczególnej potrzeby
Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
wiemy, że zamknięcie przedszkoli wraz z ofertą opieki nad dzieckiem w razie szczególnej
potrzeby (Notbetreuung) są dla Państwa wielkim obciążeniem. Chcemy wyrazić
szczególne podziękowanie Państwu za wsparcie oraz wyrozumiałość, które Państwo
okazują w związku z zaistniałą sytuacją. Zmniejszająca się w tej chwili liczba zakażeń daje
nam powody się spodziewać, iż wpływające na życie społeczne różnorodne działania
przeciwko pandemii, zaczynają być skuteczne. Chcąc wzmocnić ten pozytywny trend,
będziemy kontynuowali podjęte według planu kroki, które dotyczą zmniejszenia
kontaktów w obrębie przedszkola. Dlatego prosimy Państwo, o ile to jest możliwe, nadal
zostawiać Państwa dzieci w domu.
Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość wobec faktu, iż w tej chwili nie jesteśmy w stanie
podać informację, w jaki sposób będą funkcjonowały przedszkola po 15. 02. Musimy
najpierw zaczekać na uzgodnienie rządu federalnego z rządami krajów związkowych oraz
na następującą decyzję Senatu.
Razem z tym pismem przekazujemy uzupełniające informacje, dotyczące pobierania
kosztów wyżywienia, zasiłku chorobowego na dziecko oraz praw do skorzystania z opieki
nad dzieckiem w szczególnych okolicznościach.
Koszty wyżywienia
W przeciwieństwie do większości krajów związkowych przedszkola Berlina nie pobierają
żadnych opłat. Wyjątek stanowi udział rodziców w wydatkach na wyżywienie, który
wynosi 23 euro miesięcznie. Opłata za wyżywienie pobiera się zwykle nawet podczas
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regularnego zamknięcia przedszkola lub choroby dziecka. To samo dotyczy pobierania
opłat za okres pracy przedszkoli w ograniczonym trybie spowodowanym pandemią.
Z powodu trwającego obecnie ograniczenia pracy przedszkoli poinformowaliśmy
instytucję, iż naszym życzeniem jest niepobieranie z rodziców opłat za luty. Dotyczy to
rodzin, których dzieckiem przedszkole opiekowało się w lutym nie więcej niż 10 dni.
Ponieważ opłatę za wyżywienie pobiera się z reguły na początku miesiąca, a rzeczywiste
wykorzystanie oferty opieki nad dzieckiem jest niejasne, jest możliwe późniejsze
wyrównanie opłat.
Zasiłek chorobowy na dziecko:
W ostatnim piśmie poinformowaliśmy Państwo m.in. o możliwości pobierania
rozszerzonego zasiłku chorobowego na dziecko. Z powodu wielkiej ilości zapytań na ten
temat chcemy rozjaśnić, iż przysługuje on również osobom, które mają prawo do
skorzystania się z oferty przedszkola w szczególnych okolicznościach (Notbetreuung), ale
z niej nie korzystają, zgodnie z naszą prośbą opiekując dziećmi w domu.
Prawo do skorzystania z oferty opieki nad dzieckiem w szczególnych okolicznościach
W ostatnim liście do rodziców poinformowaliśmy Państwo o tym, komu przysługuje
prawo do skorzystania z oferty przedszkola. Prosimy Państwo pamiętać o tym, że chodzi
o wyjątkową potrzebę, na przykład, kiedy nie ma żadnej możliwości zaopiekować się
dzieckiem. Jedynie działalność zawodowa, znajdująca się na liście systemowo ważnych
zakresów
zadań,
nie
jest
wystarczającym
do
tego
powodem.
Żeby mieć pewność, że cel zmniejszenia kontaktów zostaje nadal zachowany, ilość dzieci
pod opieką przedszkola nie może przekraczać 50 procent.
Ze względu na personel albo z powodów organizacyjnych Państwa placówka w
poszczególnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z instytucją (Kitaaufsicht) może
skrócić godziny pracy. W związku z tym prosimy Państwo o wyrozumiałość.
W razie dalszych pytań związanych z prawem do skorzystania z oferty opieki nad
dzieckiem w szczególnych okolicznościach (Notbetreuung) gorąca linia Senatu ds.
Edukacji, Młodzieży i Rodziny stoi do Państwa dyspozycji w dni robocze od godziny 9:00
do 15:00 pod numerem 030 - 90227 6600.
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