
Актуальна інформація для співіснування у групі подовженого дня (JJ-Betreuung) міської школи 

міста Буцбах 

 

“Ми проти будь-якої форми насильства, особливо сексуального та расового характеру.” (із заяви 

про місію молодіжного консультування та захисту молоді е.V.) 

 

ПРАВИЛА ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ 

 

Особиста відповідальність: Ми супроводжуємо дітей у їхній поточній життєвій ситуації, розвиваємо 

їхні навички та зміцнюємо їхні особисті ресурси на шляху до самостійності та незалежності. 

(відповідно до короткого повідомлення ЈЈ e.V.) 

 

Початок, реєстрація 

Кожна дитина подовженого дня самостійно реєструється після приходу до групи, що зазначається у 

листі присутності. Якщо діти не звільнені та не прийшли до групи, ми повідомляємо про це батькам 

або законним опікунам. Якщо дитина залишає групу, вона повинна повідомити про це персоналу. 

У разі непередбачуваних змін (хвороби, зміни часу відвідування групи тощо) будь ласка, повідомте 

нам про це за телефоном: 0163 7434174 

 

Обід 

Обід для всіх класів проходить у їдальні з 11:30 до 13:15. Їжа замовляється через кейтеринг і (на 

поточний момент) сплачується готівкою. Додаткову інформацію про кейтеринг можна знайти за 

посиланням: https://schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de/infos-und-termine/mensa. 

Якщо ваша дитина не хоче їсти гарячу їжу, ви також можете дати їй упакований ланч, який він/вона 

зможе з'їсти разом з іншими дітьми у групі. 

 

Контроль виконання домашніх завдань 

Контроль виконання домашніх завдань здійснюється щодня, роздільно відповідно до класу, з 12:00 до 

15:00. 

 

AG (шкільні гуртки) 

Ваша дитина має можливість взяти участь у шкільних гуртках (AG). Школа несе відповідальність за 

організацію та реєстрацію. Ми своєчасно відправимо вашу дитину на місце зустрічі AG. Якщо ваша 

дитина зареєстрована у нас до 17:00, вона повертається до групи подовженого дня після закінчення 

AG. 

 

Час полуденку 

Час полуденку починається близько 15:00. У цей момент усі діти, які ще присутні, сідають і разом 

приймають полуденок. Ви можете нас підтримати зробивши свій внесок у вигляді пирога, фруктів, 

овочів тощо. 

https://schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de/infos-und-termine/mensa


 

Забирання дитини (повертання додому) 

Час, коли батьки або законні опікуни забирають дитину, залежить від модулів, обраних батьками або 

законними опікунами, а також від «Правил забирання дитини». Повідомте нам, якщо хтось, хто не 

вказаний у листі щодо забирання дитини, буде забирати дитину,. 

Будь ласка, переконайтеся, що час забирання дитини дотримується. У випадку якщо час забирання 

дитини не відповідає обраному модулю, ви можете понести додаткові витрати. 

 

ЧАС РОБОТИ ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ 

 

Години роботи 

Ми доглядаємо ваших дітей у робочі (несвяткові) дні з 11:05 до 17:00. Ви можете домовитись про дні 

відвідування індивідуально. Будь ласка, зверніть увагу на час, який ви обираєте. Якщо вам потрібен 

інший обсяг догляду за дитиною, будь ласка, зв'яжіться з нами для уточнення. Щоб змінити час 

відвідування, нам потрібна форма заяви щодо змін, заповнена вами. 

 

Обов'язок нагляду 

Протягом обраного вами часу догляду за дитиною обов'язок нагляду лежить на персоналі з догляду. 

Тому особливо необхідно, щоб ви або ваша дитина відзначалася/реєструвалася у нас, приходячи до 

групи і йдучи додому. Якщо ваша дитина не може відвідувати групу подовженого дня в один із днів, 

заздалегідь повідомте про це (телефоном або електронною поштою, див. вище). 

 

Хвороба 

Будь ласка, залиште дитину вдома, якщо вона захворіла, і негайно повідомте нам про це. Якщо у 

вашої дитини протягом дня з'являться симптоми хвороби, ми зв'яжемося з вами за вказаним номером 

і попросимо вас забрати дитину якнайшвидше. Ми також зв'яжемося з вами, якщо ваша дитина 

отримає травму під час перебування в групі подовженого дня і виникне потреба забрати дитину. 

 

Канікули 

Ми пропонуємо свої послуги під час усіх канікул. Ви будете вчасно проінформовані листом щодо 

запланованих програм на канікули та їхньої вартості. В останній день перед канікулами група 

розпочинає роботу о 10:20 ранку. Ви отримаєте окрему інформацію заздалегідь. 

 

Час, коли ми закриті 

Установа закрита з 24 грудня по 1 неділю наступного року, у перші три тижні літніх канікул, а також 

максимум на три дні на рік для підвищення кваліфікації та розвитку відповідно до концепції якості. По 

кожному з таких періодів ви отримаєте додаткову інформацію заздалегідь. 

 

УПРАВЛІННЯ 

 



Фінансова підтримка 

Жодна дитина не повинна бути виключена з групи подовженого дня з фінансових причин. За певних 

умов є варіанти фінансування із району Wetteraukreis чи центру зайнятості. За потреби просимо вас 

зв'язатися із співобітником установи. Ми будемо раді допомогти. 

 

Зміна відвідування або особистих даних 

Зміна модулів відвідування можлива на початку відповідного навчального року (01.08.) або півріччя 

(01.02.) та має бути заявлена до 15 числа попереднього місяця. 

Будь ласка, повідомте нам якнайшвидше, якщо ваш контактний номер мобільного телефону, або 

довірена особа і тощо змінилися, щоб ми могли зв'язатися з вами у надзвичайній ситуації. 

Ці зміни мають бути у письмовій формі. Ви можете отримати заяву про зміну в офісі або на нашій 

домашній сторінці. 

 

Скасування відвідування групи подовженого дня 

Скасування відвідування групи подовженого дня можливе до 30.11./31.05. та наприкінці навчального 

півріччя (31.01./31.07.). Воно має бути оформлене у письмовій формі (неофіційне письмове 

розірвання). Контракти для дітей у 4-х класах закінчуються 31.07. без потреби у додатковій заяві 

щодо розірвання поточного навчального року. Решта контрактів подовжується автоматично, якщо 

вони не розриваються наприкінці відповідного навчального року. 

Після літніх канікул відвідування групи подовжується відповідно до модуля, який ви обрали до канікул. 

Вам не потрібно повторно реєструвати дитину. 

 

Електронна пошта 

Для того, щоб мати можливість інформувати вас швидко та екологічно, ми просимо вас під час 

реєстрації вказати вашу адресу електронної пошти. Якщо ви не хочете отримувати від нас електронні 

листи або у вас немає адреси електронної пошти, ви отримаєте копію всієї інформації письмово через 

дитину ("Ranzenpost"). 

 

Вакцинація проти кору 

З серпня 2021 року ми приймаємо тільки тих дітей, які пройшли повну вакцинацію проти кору, які 

можуть пред'явити довідку від лікаря, яка підтверджує, що вони хворіли на кір, або які звільнені від 

обов'язкової вакцинації за станом здоров'я. Карту щеплень або довідку необхідно надати в оригіналі 

до групи подовженого дня. 

 

Кліщі 

Разом із іншими документами батьки або законні опікуни також одержують «Декларацію про згоду на 

видалення кліщів», а також інформаційний лист з цієї теми. Ми просимо вас уважно прочитати його, 

заповнити заяву про згоду та повернути її нам. 

 

РІЗНЕ 



 

Походження / образ людини: «Основним для нашої роботи є наш гуманістичний образ людини та 

походження об’єднання з церковним корінням. До нас приходять люди з усіх соціальних верств і різних 

конфесій, світоглядів і національностей. Ми зустрічаємося з нашими клієнтами у формі допомоги, 

відкритості, поваги та співчуття, визнаючи їхню індивідуальність.» (відповідно до короткого 

повідомлення ЈЈ e.V.) 

 

Правила 

Правила є важливими для спільного співіснування. Серед іншого, вони служать для того, щоб 

дізнатися про межі, а також поважати і цінувати меді інших. Принципово шкільні правила 

поширюються і групу подовженого дня. 

 

Власні іграшки 

Ми не несемо відповідальності за іграшки, які діти приносять із собою, і тому просимо вас залишити їх 

вдома. 

 

Втрачене майно 

Будь ласка, регулярно перевіряйте в гардеробі, щоб дізнатися, чи є ще якийсь одяг або інші особисті 

речі вашої дитини. Ми рекомендуємо маркувати всі речі ім'ям вашої дитини (наприклад: куртки, 

спортивні сумки та взуття). Ми регулярно жертвуємо одяг, який не можемо ідентифікувати, на потреби 

благодійної організації. 

 

Дні народження 

Якщо ваша дитина хоче відсвяткувати день народження в групі, ви можете принести пиріг або щось 

подібне, попередньо обговоривши це з нами. 

 

Захисний одяг та тапочки 

Будь ласка, надайте дитині тапочки або балетки для групи подовженого дня. ВАЖЛИВО: Будь ласка, 

позначте їх ім'ям дитини. При необхідності не забудьте дати з собою одяг, захист від сонця або 

змінний одяг. 

 

Інформація 

Ви отримуватимете інформацію про нашу роботу у вигляді листів батькам або законним опікунам та із 

задоволенням у формі особистого діалогу. Ви також можете знайти інформацію на наших 

інформаційних стендах або на нашій домашній сторінці за адресою https://schulbetreuung-stadtschule.jj-

ev.de. 

 

Мовний бар'єр 

Щоб працювати інтегративно, ми повинні знайти рішення ”проблем розуміння”. Будь ласка, залиште 

нам контактні дані хоча б однієї німецькомовної контактної особи та повідомте нам, якою мовою ви 

https://schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de/
https://schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de/


говорите вдома в родині. При необхідності ми намагаємося разом перекладати важливі документи, 

щоб вони були зрозумілі. 

 

Нещасний випадок 

Якщо щось трапиться з вашою дитиною під час перебування у групі подовженого дня, і ми не зможемо 

зв'язатися з вами чи іншою контактною особою, ми викличемо швидку допомогу лікаря невідкладної 

допомоги у надзвичайній ситуації. Тому для нас особливо важливо, щоб у нас завжди був ваш 

актуальний контактний номер телефону, щоб ви могли вирішити, чи хочете ви забрати свою дитину 

або попросити нас викликати швидку допомогу. З юридичних причин співробітнику не дозволяється 

відвозити вашу дитину до лікарні, до вас чи до лікаря. 

 

Конфіденційна інформація 

Для оптимальної турботи про вашу дитину потрібне відкрите спілкування. Якщо у вас є будь-які 

попередні захворювання, алергії, фізичні/психічні відхилення, заплановане лікування або подібне, 

негайно повідомте нам про це. Ваша інформація завжди буде розглядатися конфіденційно. 

 

Для благополуччя вашої дитини ми розраховуємо на вашу допомогу. 

Приходьте до нас, якщо у вас є проблеми або питання. 

 

 

Працівники групи подовженого дня у міській школі міста Буцбах 


