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Подсетник за предшколско поспешивање учења језика 

Процена знања језика показала је да Ваше дете има потребе за предшколским 

подстицањем учења језика. Предшколско учење језика треба да помогне деци да 

побољшају своје знање језика још пре уписа у школу; јер успешно учествовање 

детета на настави у великој мери зависи од тога, да ли оно поседује довољно 

знање немачког језика. Овај подсетник треба да Вам пружи информације о 

поступку и условима за предшколско подстицање учења језика. 

1. Предшколско подстицање учења језика у основи почиње последњих 18 месеци 

пре почетка похађања обавезне школске наставе (почев од 1. фебруара до 31. 

јула следеће школске године) у установи за дневни боравак одабране од стране 

родитеља. Обим учења износи пет сати током пет дана у седмици. Конкретна 

времена за подстицање учења језика биће саопштена родитељима од стране 

установе за дневни боравак. Учење језика јебесплатно. За могучност ручања 

склапа се посебан уговор. Ручак кошта 23 евра. Лица која имају право на 

погодности из пакета за образовање и учешће не плаћају месечни допринос за 

ручак ако ставе на увид картицу "Berlinpass-BuT". 

2. Подстицање учења језика одвија се такође и за време школског распуста 

али не и када је установа за дневни боравак затворена. Током радног 

времена установе за дневни боравак, деца могу на захтев да одсуствују 

привремено, али само уколико постоји неки важан разлог за њихово 

одстуствовање. 

3. Предшколско подстицање учења језика свакодневно се интегративно спроводи на бази 
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Берлинског програма образовања за дечје вртиће и установе за дневни боравак деце. 

Информације о Берлинском програмуобразовања родитељи могу да добију у одабраним 

установама за дневни боравак. 

4. Пошто предшколско подстицање учења језика може бити успешно само ако дете 

континуирано учествује у њему, потребно је да родитељи своје дете доводе тачно 

на време на учење језика, као и да благовремено долазе по дете. Ако се деца 

током дужег временског периода доводе или одводе са знатним закашњењем на 

предшколско учење језика, и када ни обављени разговор са надлежним службеним 

особама не доведе до побољшања ситуације, носилац може Управи за школство 

да саопшти, да дете више не може да похађа установу за дневни боравак. Након 

овог обавештења, Управа за школство има обавезу да у року од четири седмице 

осигура, да се обавеза за предшколско подстицање учења језика може наставити 

у некој другој установи за дневни боравак. 

5. Редовно учествовање у предшколском подстицању учења језика је обавезно. 

Ако дете на предшколско подстицање ученја језика неоправдано не дође 

заредом 10 дана, установа за дневни боравак то одмах саопштава надлежној 

Управи за школство. Исто важи и ако деца за време радног времена дечјег 

вртића не похађају установу дуже од шест седмица годишње (изостанак који није 

проузрокован болешћу). Надлежни старатељи одговорни су за долазак своје 

деце на предшколско подстицање учења језика (§ 55, став 3, Закона о 

школству). Лице које као надлежни старатељ или старатељка не испоштује ову 

обавезу и не пријави своје дете у неку од јавних установа за дневни боравак 

Служби за бригу о омладини, установи за дневни боравак или некој другој 

установи за дневни боравак која је одобрена од стране државне установе за 

школски надзор, мора рачунати са новчаном казном у износу и до 2.500 евра 

и/или глобом. 

6. Молимо Вас да установи за дневни боравак саопштитена који начин Ви или 

неко друго лице можете бити обавештени у случају изненадне болести или 

изненадне незгоде Вашег детета. Уколико дође до измене ових података, 

потребно је такође саопштити и те измене. 

Молимо Вас да потврдите да сте добили овај подсетник и да га приликом 

пријављивања за подстицање учења језика понесете са собом у дечји вртић. 

Овим потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла овај подсетник. 

Датум Потпис(и) овлаштеног(их) лица 
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