
 

 

Информация за родителите относно извънредно сформираните училищни 

занимални, считано от 18 март 2020 г. 

 

Забележка: Списъкът с често задавани въпроси се актуализира 

непрекъснато в образователния портал(Bildungsportal). Ако имате 

други въпроси, моля, свържете се със съответното училищно 

ръководство! 

 

Министерството на труда, здравеопазването и социалните грижи на 

провинция Северен Рейн-Вестфалия(MAGS)издаде ръководство за обща 

ориентация. Извънредно сформираните училищни занимални са за всички 

деца от 1 до 6 клас на родители от споменатите в ръководството групи 

професии (лица, работещи в сферата на критичната инфраструктура). 

Тази мярка е валидна във времевата рамка на регулярните занятия и 

занимални на учениците. 

 

Ако принадлежите към посочените професионални групи и желаете да 

запишете Вашето дете в тези училищни занимални, трябва да 

предоставите писмено доказателство(или да дадете уверение за 

допълнително представяне на документ) от работодателите на двамата 

родители (или на самотните родители) за това, че присъствието на 

работното място е от изключителна важност и необходимост за 

функционирането на критичната инфраструктура. Формулярът e вече 

достъпен и може да се изтегли в образователния портал 

(Bildungsportal).  

 

Изискваният формуляр от Вашия работодател е също достъпен и може да 

се изтегли в образователния портал. 

 

Ако имате право да се възползвате от тази спешна предприета мярка за 

сформирането на училищни занимални и искате да се възползвате от нея 

в по-късен етап, трябва да се свържете възможно най-бързо с 

училищното ръководство. В тези случаи са валидни други регламенти. 

 

Извънредно сформирани занимални има във всяко училище със 

съответните класове- от 1 до 6 клас. Училищата са отговорни за 

организацията на групите, тяхното съдържание и големина. 

 

Допълнителни разходи за извънредно сформираните училищни занимални 

няма,а подробностите ще бъдат регламентирани на място. 

 

Извънредно сформираните училищни занимални, както и всички други 

видове следобедни занимални, предлагани в съответното училище, ще 

функционират в рамките на регулярното учебно време.  

 

Във връзка с предлагания обяд и / или други педагогически грижи за 

Вашето дете, трябва да се направи запитване към ръководството на 

училището. 

 

Тъй като посещението на тези извънредно сформирани занимални е 

училищна дейност , Вашето дете има покрита застраховка. 

 


