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Do wszystkich rodziców
dzieci przebywających w
placówkach dziennej
opieki w Berlinie

–

16.02.2021

–

Informacja dla rodziców o rozszerzeniu opieki w nagłych wypadkach z dniem 22.02.2021 r.

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,
Dnia 11.02.2021 r. Senat Berlina podjął decyzję o niewprowadzaniu zmian w przepisach Rozporządzenia
w sprawie środków ochrony przed infekcjami, obowiązujących od 25.01.2021 r.
Dlatego berlińskie placówki opieki dziennej dla dzieci pozostają zamknięte i nadal oferują opiekę nad
dziećmi w nagłych wypadkach.
Z uwagi na duże obciążenie rodzin berlińskich, od dnia 22.02.2021 r. rozszerzone zostaną przepisy
dotyczące dostępu do opieki w nagłych wypadkach.
Od 22.02.2021 r. dotychczasowy pułap maksymalnego wykorzystania oferowanej przez placówki opieki
w nagłych wypadkach zwiększony zostanie z 50 do 60 proc. miejsc objętych umową w danym ośrodku.

–

Przy czym obowiązujące obecnie warunki umożliwiające opiekę w nagłych wypadkach pozostają w mocy.
Jeśli istnieje wyjątkowo pilna potrzeba opieki nad dzieckiem i nie ma innej możliwości
jej zapewnienia, od 22.02.2021 r. do placówek przyjmowane mogą być również dzieci, które mają iść w
tym roku do szkoły, zostały zwolnione z obowiązku szkolnego lub które potrzebują wsparcia w nauce
języka. Przygotowanie do pójścia do szkoły oraz istniejące potrzeby w zakresie wsparcia językowego są
zatem uznawane za kolejne szczególne powody uzasadniające pedagogicznie opiekę w nagłych
wypadkach.

Ogólny adres mailowy (również na dokumenty z podpisem elektronicznym): post@senbjf.berlin.de
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Prosimy o bezpośrednie uzgadnianie z daną placówką zakresu korzystania z opieki w nagłych
wypadkach.
Celem wyjaśnienia kwestii dotyczących warunków uprawniających do opieki w nagłych wypadkach
mogą Państwo wciąż korzystać z infolinii dla rodziców powołanej przez Departament Senatu ds.
Kształcenia, Młodzieży i Rodziny. W każdy dzień roboczy od 9:00 do 15:00 można dzwonić pod numer
030 - 90 227 6600.
Z wyrazami szacunku, z
upoważnienia
Holger Schulze
Dyrektor Wydziału ds. Rodziny i wychowania przedszkolnego

