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Landy i gminy odciążają rodziców – w maju nie 
muszą być płacone składki za opiekę nad 
dziećmi w przedszkolach i w świetlicach 
szkolnych (OGS)  

Rząd krajowy informuje:  

Pandemia koronawirusa stanowi dla wielu rodzin duże wyzwanie i 

obciąża szczególnie rodziców małych dzieci i dzieci w wieku szkolnym. 

Aby wspomóc tych rodziców w aktualnej sytuacji, tak jak w kwietniu, 

landy i gminy na terenie całego ponownie kraju rezygnują z pobrania 

składek za opiekę nad dziećmi w przedszkolach i świetlicach szkolnych 

również w maju. Dzięki temu rodzice, niezależnie od tego, czy 

korzystają z oferty opieki czy nie, nie muszą za miesiąc maj płacić 

składek.  

 

Wicepremier, Minister do Spraw Dzieci i Rodzin Joachim Stamp 

powiedział: „Poszerzyliśmy zakres opieki ponadprogramowej i 

włączyliśmy do niej od dzisiejszego dnia również dzieci osób 

pracujących i samotnie wychowujących. Mimo wszystko, oferta opieki 

nad dziećmi w przedszkolach i świetlicach szkolnych nie obejmuje 

większości rodziców. Dlatego chcemy odciążyć rodziny przez następny 

miesiąc zwalniając je od płacenia składek. Równocześnie pracujemy 

nad projektami umożliwiającymi naszym dzieciom korzystanie z ofert 

kształcenia, otwieranych ponownie w wielu małych krokach.“ 

 

Minister do Spraw Komunalnych Ina Scharrenbach wyjaśnia: „Razem z 

gminami zawarliśmy ponownie sprawiedliwy dla rodzin w Nadrenii 

Północnej-Westfalii układ. Rząd krajowy przystał na dalsze 

dofinansowanie placówek opieki i kształcenia w tym trudnym czasie, a 

my jesteśmy gotowi przejąć od gmin połowę brakujących składek, 

płaconych zwykle przez rodziców. Jest to mocny znak wspólnej 

odpowiedzialności i współpracy w Nadrenii Północnej-Westfalii.“ 
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Minister Szkolnictwa i Edukacji Yvonne Gebauer podkreśliła: „Uchwała 

ta oznacza, że rodzice zostali zwolnieni w maju również z opłaty składek 

za świetlice szkolne, opiekę popołudniową jak i za inne formy opieki.“ 
 

 
Z pytaniami proszę zwrócić się do ministerialnych ośrodków prasowych: 
 
Ministerstwo do Spraw Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji, Telefon 0211 
837-2417. 
 
Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji, Telefon 0211 5867-3505. 
 
Ministerstwo do Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, Budownictwa i 
Równouprawnienia, Telefon 0211 8618-4246. 

Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod 
adresem internetowym rządu krajowego www.land.nrw 

Wskazówka o ochronie danych dotyczących mediów społecznościowych 
 
 


