
Informacja dla rodziców dotycząca oferty „Opieka w nagłych wypadkach”,    

stan z 18 marca 2020 r. 

Uwaga ogólna: w portalu edukacyjnym jest stale aktualizowana lista często 

zadawanych pytań (FAQ-Liste). W razie niejasności, proszę kontaktować się z 

kierownictwem szkoły! 

 

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych kraju związkowego Nadrenia Północna-

Westfalia (MAGS) opublikowało wytyczne dotyczące ogólnej orientacji . Oferta opieki w 

nagłych wypadkach dotyczy wszystkich dzieci, krórych rodzice należą do wymienionych tam 

grup zawodowych (tzw. osoby pracujące w obszarach infrastruktury krytycznej) od klasy 1 do 

klasy 6. O ile dzieci w wieku szkolnym biorą udział w całodniowych zajęciach, dotyczy to 

również opieki w nagłych wypadkach. 

Jeśli należysz do tych grup zawodowych i musisz mieć opiekę dla swojego dziecka, 

potrzebujesz pisemnego potwierdzenia (lub zapewnienia, że zgłoszenie zostanie złożone) od 

pracodawcy (obojga rodziców lub samotnych rodziców), że twoja obecność w miejscu pracy 

jest niezbędna do funkcjonowania odpowiedniej infrastruktury krytycznej (niezbędność). 

Formularz można pobrać z portalu edukacyjnego. 

Wymagany formularz dla twojego pracodawcy, że należysz do jednej z wymienionych grup 

zawodowych, można również pobrać z portalu edukacyjnego. 

Jeśli masz prawo do opieki w nagłych wypadkach i potrzebujesz opieki w późniejszym czasie, 

ponieważ w tej chwili uregulowałeś ją inaczej, powinieneś skontaktować się w odpowiednio 

szybkim terminie z dyrekcją szkoły. 

Oferta opieki w nagłych wypadkach odbywa się w każdej szkole, w klasach 1-6. Szkoły są 

odpowiedzialne za organizację i pracę grup. 

Za ofertę opieki w nagłych wypadkach nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów. 

Dokładny projekt/plan jest regulowany na miejscu. 

Opieka w nagłych wypadkach w szkołach rozciąga się na czas pracy szkoły, tak jak miałoby to 

miejsce w danej szkole w normalnych warunkach. Dotyczy to pedagogicznej opieki 

popołudniowej, a także oferty otwartej związanej z opieką całodzienną oraz innych ofert, które 

są również dostępne w danej szkole. 

Zapytaj kierownictwo szkoły, czy obiad i / lub inne posiłki będą oferowane w szkole Twojego 

dziecka. 

Ponieważ oferta opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach jest wydarzeniem szkolnym, Twoje 

dziecko jest objęte ubezpieczeniem. 


