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SEESTADT BREMERHAVEN

Der Magistrat

Informații despre școlarizarea obligatorie în
Bremen
Dragi părinți și tutori legali,
Toți copiii care frecventează școala în Bremerhaven, sunt supuși școlii obligatorii în
conformitate cu § 55 din Legea școlarizării din Bremen. Școlarizarea este obligatorie chiar
și în situația actuală a coronei, în care frecventarea școlii are loc doar într-o măsură limitată.
În prezent școlarizarea obligatorie include prezența în timpul orelor, învățarea la domiciliu
cît și alte evenimente școlare obligatorii.
Studenții care aparțin unui grup de risc sau care nu sunt în măsură să respecte
reglementările de igienă și distanță din cauza unei dizabilități pot fi scutiți de la cursurile în
clasă. Acest lucru se aplică și copiilor care locuiesc într-o casă cu rude care aparțin unui
grup de risc. Nu este necesar un certificat medical, doar o notificare scrisă de către părinți
pentru administrația școlii. Scutirea de la instruirea în clasă nu este scutirea de la
învățământul obligatoriu. Copilul dvs. va continuă învățarea acasă. Sarcinile primite de la
școală vor fi îndeplinite acasă.
Vă rugăm să rețineți: Permisiunea de a începe vacanța mai devreme sau de a prelungi
vacanța nu va fi acordată. Prezentul regulament se aplică tuturor vacanțelor școlare din anul
școlar 2020/2021. De asemenea se aplica pentru vacanța de vară 2020.
Absențele din cauza înbolnăvirilor în zilele școlare care vor avea legătură directă cu
vacanțele școlare vor fi obligatoriu motivate printr-un certificat medical. Acest lucru se va
aplică la absențele care vor avea loc de la o zi înaintea vacanței și de la o zi după vacanță.
Scuzele scrise de părinți nu vor fi acceptate pentru aceste perioade.
Dacă copilul dvs. va lipsi nemotivat comiteți o infracțiune administrativă conform Art. 65 din
legea școlarizării în Bremen.
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Această infracțiune administrativă se pedepsește cu amendă. Amenda se stabilește în
funcție de fapte. Și se bazează pe rata prestației pentru copii, în prezent, de 204,00 EUR.
Solicităm atenție.
Direcția de învățămînt, Bremerhaven 05.06.2020

