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Ваше дете је дана _________ учествовало у процени знања језика уз инструмент 

тecтиpaњa"Deutsch Plus 4". 

Процена знања језика показала је да Ваше дете има потребу за учењем језика и да му је 

потребна подршка код развоја његових језичких способности. За ово је 

потребно циљано подстицање учења језика према § 55, ставка 2, тачка 3, Закона о школству. 

Ваше дете је обавезно да 18 месеци пре почетка похађања школске наставе, односно почев 

од ____ _, учествује у предшколском подстицању учења језика. Ваше дете је обавезно да 

5 дана у седмици дневно 5 сати присуствује учењу језика. Подстицање учења језика за Вас је 

бесплатно. Ваше дете може овде и да руча. За то плаћате месечно 23 евра. 

Деца из породица са ниским примањима која имају право на коришћење услуге пакета за 

учествовање и образованје (BuT), не плаћају месечни самодопринос за оброк. Даље 

информације о пакету за учествовање и образовање налазе се на интернет страници 
http://www.berlin.de/sen/Ьjw/Ьildungspaket/. 

Подстицање учења језика одржава се у предшколској установи за учење језика. У неком од 

следећих дописа добићете ваучер за подстицање учења језика. 

Списак установа у којима можете да искористите ваучер за подстицање учења језика 

приложен је уз овај допис. Педагошкиња или педагог која/и је спровела/о процену знања 

језика може да Вас посаветује о одговарајућим установама у Вашем округу. Молимо Вас да 

своје дете пријавите установи која се налази на приложеном списку најкасније до 

_______ и притом дате на увид овај допис. 
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Ваучер за подстицање учења језика предајте предметној установи. Установа ће тада 

закључити уговор са Вама. Алтернативно, препоручујем да искористите своје законско право 

на место у установи за дневни боравак и искористите ваучер за дневни боравак у установи за 

дневни боравак по Вашем избору. 

У том случају плаћате само трошкове за ручак у износу од 23,00 евра месечно. Захтев за 

место у једном дечјем вртићу добили сте од педагошки ње или педагога након извршене 

процене знања језика. Педагошки ња или педагог радо ће Вам помоћи код 

попуњавања захтева. Молимо Вас да попуњен захтев предате надпежном Уреду за младе. 

Ако супротно информацијама којим располажем Ваше дете већ посећује неки дечји вртић или 

место за дневни боравак који је финансиран од стране државе, молим Вас да ме о томе одмах 

обавестите. У ту сврху на горенаведену адресу е-поште можете да пошаљете фотографију 

потврде о дневном боравку или уговора о збрињавању. 

Против овог обавештења можете у року од једног месеца након његовог саопштења да 

уложите писмени приговор надлежној окружној служби _______ . Приговор може да 

се упути и електронским путем слањем и-мејла са квалификованим електронским потписом 

(и-мејл са квапификованим електронским потписом) на адресу е·поште која је наведена у 

заглављу меморандума. 

Из предострожности истичем да према § 126, став 1, број 5 Закона о школству, онај ко 

намерно или из нехаја као старатељица или старатељ поступи супротно Одредбама о 

учествовању у процени знања језика или предшкопском подстицању учења језика, чини 

прекршај сходно§ 55, став 3 Закона о школству. 

Кршење Одредбе може да се кажњава према§ 126, став 3 Закона о шкопству новчаном 

казном у износу од 2.500 евра. 

Поред тога задржавам право да искористим средства из Закона о управним одредбама, ако 

за тако нешто постоје основе. 

Прилози: Списак установа за дневни боравак, подсетник 
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