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Informacje dla rodziców w sprawie otwarcia placówek opieki dziennej przy 
ograniczonej ich pracy od 9. marca 2021 

 

 
Drodzy rodzice, szanowni Państwo, 

 

zamknięcie berlińskich przedszkoli trwające od 25. stycznia 2021 oznaczało dla Państwa i Państwa 

dzieci duże obciążenie oraz ograniczenia w codziennym życiu, nawet, jeżeli ponad połowa 

wszystkich dzieci mogło skorzystać z tzw. opieki w nagłych wypadkach. Senat jest całkowicie 

świadom tych obciążeń dla berlińskich rodzin. 
 

Wiedząc o tym oraz na podstawie obecnie bardzo niskiej liczby zachorowań w berlińskich 

placówkach opieki dziennej dla dzieci senat na posiedzeniu w dniu 2.03.2021 zadecydował o 

ponownym otwarciu wszystkich placówek oferujących opiekę dzienną (przedszkola i domowe 

miejsca opieki tzw. Kindertagespflege) dla wszystkich berlińskich dzieci z dniem 9.03.2021 oraz o 

pozwoleniu na ograniczoną pracę w warunkach pandemii. 
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Wyszczególniając przewidziane jest: 
 

1. Wszystkie dzieci mają mieć dostęp do opieki dziennej. Ograniczenie do poszczególnych grup 

docelowych odpada. Lista kluczowych dla systemu zawodów nie znajduje już zastosowania. 

 
2. Wszystkim dzieciom zaoferuje się opiekę, która spełnia przynajmniej stawiane wymogi 

prawne, że niezależne od wykonywanego zawodu przysługuje im dziennie 7 godzin opieki. 

 
3. Placówki przedszkolne powinny zaoferować rodzinom możliwie jak najbardziej zbliżony do 

zapotrzebowania zakres opieki, stąd też mają one utworzyć przynajmniej jedną grupę, w 

której długość czasu opieki odpowiadałby temu wynikającemu z bonu na całodzienną opiekę. 

 
4. W celu uniknięcia infekcji powinno się zredukować kontakty oraz umożliwić ich ewentualne 

prześledzenie. Opieka zatem ma odbywać się w możliwie niezmiennych grupach. 

 
5. Należy w dalszym ciągu przestrzegać obowiązujących zasad higieny. 

 

 
Czekające nas otwarcie stawia podmioty kierujące przedszkolami i je same przed organizacyjnym 

wyzwaniem, w szczególności w momentach, gdy nie wszyscy wychowawcy/ nie wszystkie 

wychowawczynie będą do dyspozycji. Jeżeli miałoby się tak zdarzyć w Państwa przedszkolu, może 

być niezbędne w porozumieniu z nadzorem przedszkola wprowadzenie na określony czas modeli 

opieki, w których będzie miała ona miejsce co tydzień lub co dzień na zmianę. Już teraz prosimy 

Państwa o wyrozumiałość oraz o aktywne wspieranie przedszkoli. 

Dodatkowo prosimy Państwa o dalsze korzystanie z opieki jedynie w koniecznych zakresie i o 

regularne porozumiewanie się z Państwa przedszkolem w tej sprawie.   

Otwarciu przedszkoli towarzyszyć będzie szeroko rozpowszechnione i stałe umożliwienie 

wykonywania szybkich testów dla personelu przedszkolu oraz udostępnienie materiałów 

ochronnych (przede wszystkim maseczek ochronnych / FFP 2). Do tego dochodzi jeszcze 

rozszerzenie strategii szczepień, w której to personel przedszkoli znalazł się wyżej na liście 

priorytetowych grup zaklasyfikowanych do szczepienia - dzięki temu będzie on już niedługo 

szczepiony. 

Te działania przyczynią się znacznie do bezpieczeństwa i stabilności pracy przedszkoli. 

 
Wraz z podjęciem pracy w ograniczonym zakresie zarząd senatu ds. kształcenia, młodzieży i 

rodziny przewiduje od marca 2021 dla wszystkich rodziców zasadniczy obowiązek dopłacania 

miesięcznie 23 euro do kosztów opieki. Obowiązuje to również w przypadku, gdy nie poślą 

Państwo dzieci do przedszkola. 
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Po podjęciu ograniczonej pracy placówek przedszkolnych w warunkach pandemii nadal będziemy 

uważnie obserwować i oceniać rozwój sytuacji związanej z infekcjami w tychże placówkach, aby w 

razie potrzeby zareagować. 

 
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest linia dla rodziców zarządu senatu ds. 

kształcenia, młodzieży i rodziny Będzie ona dostępna na razie jeszcze do 15.03.2021. 

Dodzwonią się Państwo do niej wybierając numer 030 - 90227 6600 we wszystkie dni robocze 

od 9 do 15 godziny. 

 
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za pomoc w opanowaniu aktualnej sytuacji. Mamy nadzieję, 

że niniejsze nowe regulacje ułatwią organizację Państwa życia rodzinnego oraz przywrócą 

Państwu i Państwa dzieciom trochę więcej normalności w dniu powszednim. 

Z poważaniem 

Na zlecenie 

Holger Schulze 

Kierownik działu V 

Rodzina i wczesnodziecięce kształcenie 


