SEESTADT BREMERHAVEN

Der Magistrat

Uwagi dotyczace obowiazku szkolnego w
kraju zwiazkowym Bremen
Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie prawni dzieci,

wszystkie dzieci, ktore uczeszczaja do szkoly, podlegaja obowiazkowi szkolnemu na
podstawie § 55 bremenskich regulacji prawnych dotyczacych szkolnictwa. Obowiazek
szolny obejmuje rowniez sytuacje w czasie pandemii Corona, w ktorej zajecia szkolne
odbywaja sie w ograniczonym wymiarze. Wyzej wymieniony obowiazek szkolny dotyczy
aktualnie zajec lekcyjnych odbywajacych sie w szkole, jak rowniez zdalnego nauczania w
domu oraz innych obowiazkowych form uczestnictwa w dzialalnosci szkolnej.
Uczennice i uczniowie, ktorzy naleza do tzw. „grupy podwyzszonego ryzyka” oraz tacy,
ktorzy na podstawie ograniczen zdrowotnych lub innych nie sa w stanie spelniac wymogow
dotyczacych utrzymania higieny osobistej lub stosowac sie do regul w zakresie zachowania
odstepow miedzy soba, moga zostac zwolnieni z obowiazku udzialu w zajeciach lekcyjnych.
Ta grupa uczniow moze wystapic o zwolnienie z obowiazku uczestnictwa w zajeciach
lekcyjnych. Dotyczy to rowniez dzieci, ktore mieszkaja we wspolnym gospodarstwie
domowym z osobami nalezacymi do grupy podwyzszonego ryzyka. Orzeczenie lekarskie
nie jest w tym przypadku wymagane, ale konieczne jest pisemne oswiadczenie od osoby
sprawujacej opieke nad dzieckiem przedlozone w szkole. Zwolnienie z uczestnictwa w
zajeciach lekcyjnych nie oznacza zwolnienia z obowiazku szkolnego. Panstwa dziecko
bierze nadal udzial w tzw. zdalnym nauczaniu w domu. Jest ono zobowiazane do pracy w
domu

nad

zadaniami

szkolnymi

otrzymanymi

ze

szkoly.

Prosimy zwrocic ponadto uwage na to, ze: zezwolenie na wczesniejsze, samowolne
rozpoczecie ferii (wakacji) lub ich przedluzenie nie bedzie z reguly wydawane. To
postanowienie dotyczy wszystkich ferii w roku szkolnym 2020/2021, takze ferii letnich 2020.
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Nieobecnosci na zajeciach lekcyjnych, ktore granicza z terminami ferii musza byc
usprawiedliwione orzeczeniem lekarskim. Dotyczy to nieobecnosci uczniow juz od jednego
dnia przed lub po feriach. Pisemne zwolnienia z zajec lekcyjnych na wyzej wymieniony czas
wystawione przez rodzicow lub opiekunow prawnych nie beda akceptowane.

Nieusprawiedliwiona nieobecnosc dziecka w szkole bedzie traktowana jako wykroczenie
przeciw § 65 (paragraf 65) szkolnej regulacji prawnej kraju zwiazkowego Bremen.

Powyzsze zlamanie przepisow prawnych wymaga nalozenia kary pienieznej. Kara ta jest
uzalezniona od stopnia przewinienia. Jest ona naliczana na podstawie zapomogi dla dzieci
(Kindergeld) i wynosi aktualnie 204,00 €.

Prosimy zwrocic na to uwage.
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