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До родителите на ученици от 1-4 клас 

на основните и помощните училища, както  

и начална степен в помощни центрове 

за душевно развитие 

 

Уважаеми  дами и господа, 

скъпи родители, 

С писмо до родителите от 08.05.2020 се обърнах към Вас и изложих 

новите стъпки към отваряне и завръщане в институциите за дневна 

детска грижа и 1-4 клас на основните и помощните училища  при 

извършване на дейност, ограничена от правила. С това нашите деца 

могат да отидат отново  на училище. 

Междувременно много родители се обърнаха към нас, както с по- 

нататъшни изисквания към отварянето на училищата, така  и с 

колебания за това. 

Бъдете сигурни, че ние приемаме и обмисляме всяко указание, всяко 

изискване и предявено опасение. 

Коронапандемията ще ни занимава още много месеци.При това ще 

трябва правим още много преценки. 

Това засяга също и едно актуално  решението на Административния 

съд  в Лайпциг. Родители на 7-годишен ученик на основно училище в 

Лайпциг в бърз съдебен процес се обявиха против отварянето на 

училищата в област Саксония.Решението на Административния съд в 

Лайпциг засяга само отделния ученик като заявител и действа  само 

между него и засегнатото училище. 

Откровено казано, аз съжалявам за това решение.Ние обаче ще 

обжалваме това решение пред Върховния Административен съд. 

Все пак ние твърдо държим на решението си за отваряне на 

училищата.Всъщност, оставяме родителите на  ученици от основното 

училище, както и децата от 5-6 Клас и долната степен на помощните 

училища най- напред до 05.06.2020 сами да решат дали децата  в 

изпълнение на учебния си дълг  ще посещават учебните занятия или 

ще успеят да наваксат в учене от вкъщи.С това респектираме както 

решението на Административния съд в Лайпциг, така и ученичките и 

учениците от 5-6 клас. 

Както и преди това, ние сме на мнение, че нашата концепция за 

отваряне отново на институциите за дневна детска грижа, началните 



класове и 5-6 клас  е един подходящ път защитата от инфекция да е 

съобразена с възрастта.С това  спазваме законното право на децата за 

участие и образование.Ние не желаем точно децата да са уязвими. 

Децата в основна училищна възраст не могат да спазват правилата за 

дистанция в общото училищно ежедневие. Затова условие за 

отварянето на училищата е да не се смесват учениците от различните 

класове. Тази концепция за твърди класове трябва да допринесе за 

това,ако има случай на заболели, да могат да се проследят 

инфекциозните вериги. Друго изискване е здравната 

декларация.Децата ще могат да вземат участие в уроците само тогава, 

когато нито те, нито членовете на тяхното домакинство не показват 

симптоми на болестта Covid-19. 

Ние знаем, че много стриктните правила са трудни за изпълнение. 

Съответните указания ще намерите още един път в приложението. 

За Вас като родители това означава повече изисквания  в хода на 

събитията. Моля допринесете за тяхното стриктно спазване. Ние сме 

отговорни за здравната защита на училищното общество.За Вашите 

деца, но и за учителите, както и възпитателите.И само с Вашето 

постоянно съдействие можем избегнем неудобствата за Вас, Вашето 

дете и всички участници.Същевременно с тази мярка постигаме така 

очакваното  облекчаване на фамилиите.  

Молим Ви също така: грижете се за „твърдите групи“на общуване  

както частно, така и професионално. Моля редуцирайте и за в бъдеще 

социалните си контакти.Срещайте се например само с деца от класа на 

Вашето дете.Всичко това ще помогне да се даде на децата възможно 

най- доброто обучение и грижа.За здравето и образованието на 

нашите деца. 

Много благодаря за Вашето отговорно и съзнателно съдействие. 

Ваш  

/Кристиан Пиварц/ 

 

Приложение 

 

Здравна декларация, която се подписва ежедневно 



 

От училището на Вашето дете Вие междувременно сте получили 

информация,в това число и формуляр за ежедневно подписана 

здравна декларация. 

 Бихме желали настойчиво да Ви обърнем внимание, че Вашето 

ежедневно потвърждение с подпис е условие за идването  на 

Вашето дете в училище. 

 Моля направете подписването на здравната декларация своя 

задължителна част от ежедневието, преди детето Ви да тръгне за 

училище.Давайте формулярът ежедневно на своето дете за 

училище- преди всичко в  така наречена оборотна папка. 

 От 25.05.2020 няма да бъде допускано в училище дете без 

подписана, актуална за деня  здравна декларация.Вие като родител 

сте задължени незабавно да вземете детето си от училище ако 

липсва Вашият подпис за конкретния ден.В случай,че не го 

изпълните, училището е задължено като последствие да уведоми 

съответните служби на реда, за да вземат на детето Ви под своя 

закрила. 

 Вие също сте задължени, достоверно да потвърдите, че не сте 

забелязали симптоми както при детето Ви, така и при членовете на 

домакинството Ви. За това не е нужно лекарско потвърждение. 

Става въпрос за забелязани от Вас симптоми на настинка. 

 Ако едно дете покаже симптоми на болестта Covid-19, училището е 

задължено да го изключи от участие в часовете и то да бъде взето 

от родителите си. 

  


