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Informacja prasowa – 399/05/2020 

Otwarcie placówek dziennej opieki nad dziećmi 
w trybie normalnym w ograniczonym zakresie  

Minister Stamp: Od 8 czerwca wszystkie dzieci mogą w 
ograniczonym zakresie uczęszczać do placówek dziennej opieki. 

Ministerstwo Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji informuje: 

Nadrenia Północna-Westfalia kontynuuje jasną koncepcję stopniowego 

otwierania placówek dziennej opieki nad dziećmi z uwzględnieniem 

sytuacji epidemiologicznej. Od 28 maja 2020 r. nastąpi planowane 

otwarcie placówek dziennego pobytu dla wszystkich dzieci w wieku 

przedszkolnym. Od 8 czerwca realizowany będzie kolejny etap planu, 

czyli przejście z rozszerzonej opieki w nagłych przypadkach do pracy w 

trybie normalnym w ograniczonym zakresie. Wszystkie dzieci mogą w 

ograniczonym zakresie uczęszczać do placówek opieki dziennej lub 

przedszkoli.  

 

Minister rodziny Joachim Stamp: „Zdaję sobie sprawę, że w ostatnich 

tygodniach wiele rodzin osiągnęło granice wytrzymałości i wiele dzieci 

każdego dnia traci szanse na rozwój z powodu braku edukacji 

wczesnoszkolnej. Zdecydowanie dążyłem więc do tego, by najszybciej 

jak to możliwe udostępnić ofertę dziennej opieki nad dziećmi. Dlatego 

bardzo się cieszę, że ze względu na spadającą liczbę nowych 

przypadków zakażeń możemy wykonać kolejny krok, przewidziany w 

naszym planie, i przejść z rozszerzonej opieki w nagłych przypadkach 

do pracy w trybie normalnym w ograniczonym zakresie”. 

 

Ministerstwo rodziny Nadrenii Północnej-Westfalii we współpracy z 

interdyscyplinarnym zespołem ekspertów z zakresu pedagogiki 

przedszkolnej i higieny odpowiednio wcześnie opracowało propozycje 

koncepcyjne na wypadek spadającej liczby zakażeń, pozwalające na 

otwieranie przedszkoli w czasach koronawirusa dla coraz większej 

liczby dzieci. Tryb normalny w ograniczonym zakresie realizowany jest 

w ramach ochrony przed zakażeniami. Ponadto kraj związkowy daje 
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podmiotom prowadzącym placówki czas na staranne przygotowanie 

zmian. Tak samo, jak wszystkie etapy koncepcji otwierania, również 

wprowadzenie trybu normalnego w ograniczonym zakresie od 8 

czerwca zostało uzgodnione z gminami i wszystkimi innymi podmiotami. 

 

Tryb normalny w ograniczonym zakresie w placówkach dziennej 

opieki nad dziećmi od 8 czerwca: 

 

 zakaz wstępu na teren placówek pobytu dziennego oraz punktów 

dziennej opieki nad dziećmi zostaje zniesiony; 

 dotychczasowa opieka w nagłych przypadkach będzie 

rozwiązana; 

 wszystkie dzieci mogą uczęszczać do przedszkola w 

ograniczonym zakresie 35, 25 i 15 godzin tygodniowo zamiast 

45, 35, 25. 

 przedszkola, które ze względu na warunki lokalowe i personalne 

są w stanie zrealizować więcej godzin, mogą to umożliwić po 

uzgodnieniu z właściwymi organami nadzorczymi. 

 przedszkola, które ze względu na sytuację personalną nie są w 

stanie zrealizować tej oferty, mogą też w porozumieniu z 

lokalnym urzędem ds. młodzieży oferować mniej godzin, jednak 

powinny to być tylko przypadki wyjątkowe. 

 przypadki ochrony dzieci oraz szczególne przypadki socjalne 

należy uwzględnić w zakresie opieki.  

 

Tryb normalny w ograniczonym zakresie od 8 czerwca dotyczy także 

dzieci, których rodzice w pojedynczych przypadkach mogli korzystać z 

opieki w nagłych przypadkach w szerszym zakresie. Minister rodziny: 

„Apeluję do wszystkich rodziców o solidarność. Przejście do tej nowej 

fazy trybu normalnego w ograniczonym zakresie będzie dużym 

wyzwaniem. Nie wszystko będzie przebiegało sprawnie. Niezbędna jest 

gotowość do ustępstw po każdej stronie”.  

 

Otwarcie placówek dziennej opieki nad dziećmi w trybie normalnym w 

ograniczonym zakresie oznacza ograniczenia ilościowe oraz 

jakościowe. Standardy ustawy dotyczącej kształcenia dzieci jeszcze nie 

zostaną osiągnięte, a zasady dotyczące personelu specjalistycznego 

mogą nie być spełniane. Ministerstwo rodziny Nadrenii Północnej-

Westfalii określiło jednak jasne standardy dla trybu normalnego w 

ograniczonym zakresie: 
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 obowiązują tylko stałe grupy, koncepcje grup otwartych nie są 

realizowane; 

 do każdej grupy przydzielony jest co najmniej jeden specjalista; 

 grupy są w dalszym ciągu oddzielone od siebie przestrzennie; 

 wszystkie kontakty muszą być możliwe do prześledzenia, a 

koncepcje higieniczne muszą być przestrzegane. 

 

8 czerwca zniesiony zostanie również zakaz wstępu do punktów opieki 

dziennej nad dziećmi. Zasadniczo wszystkie dzieci mogą znów 

uczęszczać do swoich opiekunów. Ponieważ jednak nie wszyscy 

pracownicy są dostępni, możliwy jest ograniczony zakres opieki. 

 

Ministerstwo rodziny będzie prowadzić naukowy monitoring etapu 

przejścia od rozszerzonej opieki w nagłych przypadkach do trybu 

normalnego w ograniczonym zakresie w gminie modelowej. Regularnie 

w każdym tygodniu wiele tysięcy dzieci i pracowników w placówkach 

dziennej opieki poddawanych będzie testom, a rozwój sytuacji 

epidemiologicznej będzie dokładnie obserwowany i analizowany. 

W dalszym zakresie monitoringu naukowego środki ochrony będą 

analizowane pod kątem medycyny pracy, co pozwoli sprawdzić, w jakim 

zakresie środki ochrony zdrowia i środki higieniczne przyczyniają się do 

ochrony pracowników i dzieci. 

 

Minister rodziny: „Sprawy pracowników znajdują się w centrum naszej 

uwagi. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dlatego nie tylko wyznaczyliśmy 

odpowiednio długi okres czasu na przygotowanie, lecz także będziemy 

konkretnie wspierać pracę przedszkoli”.  

 

Wsparcie obejmuje: 

 dostarczenie 2 milionów maseczek FFP-2 oraz 3 milionów 

maseczek OP do urzędów ds. młodzieży jako pomoc początkowa 

w ramach środków ochrony zdrowia, 

 dotacje finansowe dla podmiotów prowadzących w celu 

wyrównania dodatkowych obciążeń, powstających w związku z 

koniecznością stosowania środków ochrony zdrowia, 

 punkt doradztwa telefonicznego dla wszystkich kierowników 

przedszkoli, udzielający fachowych porad w kwestiach 

związanych z zapewnieniem higieny i ochrony pracy. Doradztwo 

będzie dostępne już od 26 maja 2020 r. 
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 Program pozyskiwania personelu, umożliwiający pozyskiwanie 

pracowników pomocniczych do przedszkoli, którzy odciążą 

specjalistów pedagogów na miejscu (np. mycie rąk, zdejmowanie 

i zakładanie butów itp.) 

 

Minister rodziny: „Etap, który obecnie realizujemy, stanowi ogromne 

wyzwanie dla wszystkich uczestników. Postępujemy planowo, ze 

świadomością odpowiedzialności oraz przy wsparciu naukowym”. Faza 

trybu normalnego w ograniczonym zakresie przewidywana jest na razie 

do 31 sierpnia 2020. Decyzje dotyczące kolejnych etapów zapadną w 

połowie sierpnia na podstawie opinii naukowych. 

 

Dołączcie do nas w Internecie:  

Twitter: @chancennrw  

Facebook: Chancen NRW  

Instagram: chancen_nrw  

YouTube: Chancen NRW 

 
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka 
prasowego Ministerstwa Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji, telefon 0211 
837-2417. 
 
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie 
rządu krajowego www.land.nrw 
 
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów 
społecznościowych 
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