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Уважаеми родители и настойници, 

 

всички деца, които посещават училище в Бремерхафен подлежат на задължително 

обучение съгласно § 55 Закона за улищата в Бремен. 

Задължителното обучение се прилага и за ситуациите в Корона ,при които 

посещението в училище може да се осъществи само в ограничена степен. 

Задължителното обучение в момента  включва както настоящето обучение в 

училище, ученето в къщи, така и други задължителни училищни събития. 

 

Учениците ,които принадлежат към рискова група или които не са в състояние да 

спазват хигиенните и дистанционните разпоредби поради увреждане, могат да 

бъдат освободени от участие в настоящето обучениe в училище.Това важи и за 

децата ,които живеят в домакинство с роднини, принадлежащи към рискова група. 

Не се изисква медицинско свиделство, а писменно уведомление на попечителя до 

училището. Освобождаването от настоящето обучение в училище не е 

освобождаване от задължителното образование.Тогава детето ви участва в 

обучението у дома. То работи у дома по задачите, които е получило от училище. 

Моля, обърнете внимание : По принцип не се дава разрешение за започване на 

ваканцията   рано или за удължаване на вакацията. Това правило важи за всички 

училищни ваканции през 2020/2021 учебна година. Важи също така и за лятната 

ваканция на 2020. 

Отсъствие поради болест в учебните дни  в пряка връзка с училищните ваканции, се 

извинявя по принцип с медицинско свидетелство.Това важи за всеки учебен ден 

преди  или след училищните ваканции. 

Извиненията написани от родители няма  да бъдат приемани за тези периоди. 

 

Ако децата не ходят на училище без разрешение, те извършват административно 

нарушение ,съгласно § 65 Закона за училището в Бремен. 

 

Админиктративното нарушение се наказва с глоба. Глобата се определя в 

зависимост от фактите.Тя се базира на размера на надбавката за деца в момента 

204 евро. 

 

Молим за внимание. 

 

Училищен съвет на Бремерхафен, 05.06.2020 


