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Fişă informativă la promovarea lingvistică preşcolară 

Constatarea competenţelor lingvistice a arărat, că copilul dvs. necesită o promovare lingvistică 
preşcolară. 
Promovarea lingvistică preşcolară are scopul de a sprijinii copiii în îmbunătăţirea 
competenţelor lingvistice încăînainte de şcolarizare; fiindcă participarea cu succes la 
cursuri depinde în mare măsură de faptul dacă copilul are cunoştinţe suficiente de limba 
germană. Această fişă informativă vă va oferi îndrumări cu privire la procedura şi la 
factorii determinanţi ai promovării lingvistice preşcolare. 

1. Promovarea lingvistică preşcolară are loc în principiu pentru durata ultimelor 18 luni înainte de 

începerea învăţământului obligatoriu regulat (începând din 1 februarie până în 31 julie 
a anului următor) în facilitatea de îngrijire de zi pentru copii, aleasă de părinţi. Domeniul 
de aplicare este de cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Orele exacte pentru 
cursurile de promovare lingvistică vi se vor comunica de către 
facilitatea de îngrijire de zi. Promovarea lingvistică este gratuită. Pentru participarea la masa de 
prânz se va 
încheia un contract separat. Masa de prânz costă 23 Euro. Pentru beneficiarii 
pachetului de educaţie şi participare nu se aplică contribuţia proprie lunară pentru 
masa de prânz la prezentarea paşaportul Berlin BuT (Berlinpass-BuT). 

2. Promovarea lingvistică are loc deasemenea în vacantele şcolare, dar nu are loc 
în perioada, în care facilitatea de îngrijire de zi, în care se ţin cursurile, este închisă. În 
timpul orelor de program ale facilităţii deîngrijire de zi li se poate acorda copiilor pe 

cerere concediu temporar, bineînţeles doar dacă motivele suntîntemeiate. 

3. Promovarea lingvistică preşcolară se face integrată în rutina zilnică pe baza 
programului de educaţie a Berlinului pentru facilităţile de îngrijire de zi. Părinţii pot 
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primi informaţii la programul de educaţie a Berlinului în facilitatea de îngrijire de zi 

aleasă de dânşii. 

4. Având în vedere că promovarea lingvistică preşcolară poate avea succes numai 

dacă este garantată o participare continuă a copiilor, este neapărat necesar ca 

părinţii să fie punctuali când aduc copiii la promovarea lingvistică, respectiv când vin 

după copii. Dacă copiii întârzie la promovarea lingvistică considerabil şi regulat 

pentru un timp mai îndelungat sau dacă părinţii întârzie când vin după copii şi dacă o 

consultare cu persoanele fizice autorizate pentru îngrijirea copilului nu îmbunătăţeşte 

situaţia, facilitatea de 

îngrijire de zi poate anunţa inspectoratul şcolar de faptul, că copilul nu mai poate fi 
sprijinit în acea facilitate. După această înştiinţare inspectoratul şcolar trebuie să 
asigure, ca promovarea lingvistică să aibe loc într-o altă facilitate de îngrijire de zi. 

5. Participarea regulată la promovarea lingvistică este obligatorie. Dacă un copil 

nu apare timp de 10 zile consecutive, nemotivat, la promovarea lingvistică preşcolară, 

facilitatea de îngrijire de zi înştiinţează imediat inspectoratul şcolar competent. Acelaşi 

lucru se aplică, dacă copiii lipsesc şase săptămâni pe an în timpul în care facilitatea de 

îngrijire de zi este deschisă (nu din cauza unei boli). Persoanele fizice autorizate pentru 

îngrijirea copilului răspund pentru participarea copilului lor la promovarea lingvistică 

preşcolară (§ 55 Abs. 3SchulG). Cine, ca persoanele fizice autorizate pentru îngrijirea 
copilului, nu îndeplineşte această obligaţie şi nu înscrie copilul său într-o facilitate de 

îngrijire de zi finanţată din fonduri publice sau într-o facilitate de îngrijire de zi aprobată 
de către inspecţia şcolară, trebuie să calculeze cu o amendă de până la 2.500 Euro 

şi/sau cu o amendă administrativă coercitivă. 

6. Vă rugăm informaţi facilitatea de îngrijire de zi, cum vă poate înştiinţa pe dvs. 

sau pe o altă persoană în caz de îmbolnăvire subită sau în cazul unui accident al 
copilului. Dacă se modifică aceste informaţii, vă rugăm să le raportaţi facilităţii. 

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei fişe informative şi să o aduceţi cu dvs. 

la înscrierea copilului la promovarea lingvistică. 

Prin prezenta confirm, că am citit şi am înţeles fişa informativă. 

Data Semnătura persoanei/Semnăturile persoanelor 
fizice autorizate pentruîngrijirea copilului 
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