SEESTADT BREMERHAVEN

Der Magistrat

Информации за задолжително школување
во државата Бремен
Драги родители, драги законски старатели,
Сите деца кои посетуваат училиште во Бремерхавен, подлежат на задолжително
школување, во согласност со член 55 од Законот за училиштата во Бремен.
Задолжителното учење важи и за ситуацијата со круната, во која посетувањето на
училиште може да се одвива само во ограничено ниво. Задолжителното образование
во моментот вклучува часови лице в лице во училиштата, учење дома и други
задолжителни настани во училиштата.
Учениците кои припаѓаат на ризична група или кои не се во состојба да ги почитуваат
регулативите за хигиена и оддалеченост заради попреченост, можат да бидат
ослободени од посета на часови во училница. Ова важи и за деца кои живеат во
домаќинство со роднини кои припаѓаат на ризична група. Не е потребен медицински
сертификат, но писмено известување на чуварот на имот до училиштето.
Ослободување од настава во училница не е ослободување од задолжително
образование. Вашето дете тогаш учествува во учење дома. Работи дома на задачите
што вашето дете ги добива од училиште.
Ве молиме, исто така, забележете: Обично да се започне одморот рано или да се
продолжи одморот генерално не се дава. Оваа регулатива важи за сите училишни
одмори во учебната 2020/2021 година. Исто така, се однесува на летниот одмор во
2020 година.
Отсуствата поради болест во училишните денови во директна врска со училишните
одмори треба во принцип да бидат изземени со лекарско уверение. Ова се однесува
на училишен ден пред или по училишните одмори. Извинувањата, напишани од
родители, нема да бидат прифатени за овие периоди.
Ве молиме, превртете се.
Ако вашите деца останат подалеку од училиште без дозвола, вие сте сториле
административен прекршок, во согласност со член 65 од Законот за училишна
Бремен.
Овој административен прекршок се казнува со парична казна. Казната е одредена во
зависност од фактите. Се заснова врз стапката на бенефиции за деца во моментов
204,00 €.
Бараме внимание.
Шуламт Бремерхавен, 05 јуни 2020 година
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