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Informacja dla rodziców, dotycząca powrotu przedszkoli do pracy w trybie normalnym 

od 21 czerwca 2021 
 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, 

rok 2020/2021 okazał się dla przedszkoli wielkim wyzwaniem. W czasy pandemii, 
spowodowanej koronawirusem, oraz w świetle rozporządzeń, towarzyszących 
zapobieganiu rozpowszechnieniu się infekcji SARS-COV-2 koniecznym było 
zagwarantować ochronę zdrowia dzieciom i osobom, które nimi się opiekują, zapełnić 
dostęp do wczesnego kształcenia wszystkim dzieciom oraz przywrócić godzenie  życia 
zawodowego i rodzinnego. 

Ze względu na stabilnie niski poziom liczby zakażeń infekcją w przedszkolach Berlina, na 
posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 Senat Berlina postanowił, iż najpóźniej od 21 czerwca 
2021 wszystkie placówki przedszkolne w Berlinie mają przejść do normalnego trybu pracy, 
jednocześnie uwzględniając wynikające potrzeby, spowodowane pandemią Covid-19.   

Bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ wiemy, jak musieliście  Państwo jako 
rodzice oraz Państwa dzieci się ograniczać. 

Nowe przepisy oznaczają następne: 

1. Wszystkie dzieci dostaną opiekę zgodnie indywidualnego bonu na opiekę 
przedszkola (Gutschein). 
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2. Nie ma  potrzeby w maksymalnie stabilnych grupach. 

3. Ponownie obowiązuję regularne godziny otwarcia. 

4. Możliwość oferowania wcześniejszej oraz późniejszej usług opieki nad dzieckiem 
podczas otwarcia przedszkoli w trybie normalnym. 

5. Godziny zamknięcia placówek w okresie wakacji mogą być realizowane zgodnie z 
planem  po jego uzgodnieniu  z rodzicami. Jednocześnie obowiązuje przepis § 3 
ust.4 RV Tag, zgodnie z którym usługodawcy, w porozumieniu z rodzicami, muszą 
zapewnić odpowiednią opiekę dziecku podczas zamknięcia przedszkola. 

6. Placówki kooperacyjne do opieki nad dzieckiem również są ponownie do Państwa 
dyspozycji. 

7. Jeśli przedszkole chce powrócić do normalnego trybu pracy przed 21 czerwca 2021, 
jest to również możliwe. 

Zwracamy uwagę, że – przede wszystkim ze względu na trwającą sytuację pandemiczną – 
nawet po wznowieniu regularnego trybu pracy będą nadal istniały pewne ograniczenia, 
na przykład przez brak personelu w przedszkolu. W takim przypadku placówka będzie 
koordynowała z Państwem zaistniałą sytuację. 

Podczas powrotu do regularnego trybu pracy przedszkoli  w warunkach pandemii rodzice 
powinni wchodzić do placówek wyłącznie po założeniu maseczki ochronnej. Należy także 
dotrzymywać się odpowiedniej odległości. W przedszkolach zostaną ustawione specjalne 
miejsca dla rodziców do przeprowadzania oraz odbioru dziecka.  Z reguły w przedszkolu 
może znajdować się tylko jeden rodzic. 

Drodzy Rodzice, 

 
Wiemy o stresach, jakie przyniósł ze sobą koniec tego roku przedszkolnego i mamy 
nadzieję, że wraz z obecnym spadkiem liczby zakażeń oraz zaplanowanym powrotem do 
regularnych trybu pracy przedszkoli powróci większa stabilność i przewidywalność do 
codzienności przedszkola. 

W razie dalszych pytań gorąca linia Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny jest 
początkowo dostępna do 24 czerwca 2021 r. w dni robocze od godziny 9:00 do 13:00 
pod numerem 030 - 90227 6600. 

Po wakacjach  gorąca linia będzie ponownie dostępna od 9 do 31 sierpnia 2021 r. 

 

Z szacunkiem 
W imieniu 
Holdera Schulze 
Szefa Departamentu Rodziny i Wczesnej Edukacji 

 


