СЛУЖБА ВЛАДЕ ПОКРАЈИНЕ ШТАЈЕРСКЕ

 Образовање и друштво

Оделење 6

Реферада

Слање врши надлежна општина главног пребивалишта

Образовање и брига за децу

Свим родитељима, чија су деца рођена у времену
од 1.9.2008 до закључно 31.8.2009

Референтица: Гђа. Маг Драшбахер
Тел.: (0316) 877- 3684
Факс: (0316) 877- 2136
E-маил: kin@stmk.gv.at
У дописима за одговор молимо
наведите знак (Geschäftszeichen GZ)

Знак: ABT06Пред Година обавезне бриге за децу
мет: 2014/2015

Грац, дана 11. октобра 2013

Поштовани родитељи/поштовани старатељи!
Од почетка године вођења бриге о деци 2010/2011 у покрајини Штајерској за децу у задњој
години вођења бриге пре наступања школске обавезе важи година обавезног вођења бриге
за децу.
За годину вођења бриге о деци 2014/2015 већ сада се објављују следеће информације:
Oбавезе родитеља



Сви родитељи, чија су деца рођена у периоду од 1.9.2008 до закључно 31.8.2009,
обавезни су да до 30. априла 2014 саопште општини главног пребивалишта детета,
коју ће установу за вођење бриге о деци њихово дете у години 2014/2015 похађати.

Родитељи могу слободно да бирају установу, коју ће њиново дете похађати. И ако
дете тренутно већ похађа устанаову за вођење бриге о деци, тражени податак мора
бити саопштен. То само онда није обавезно, ако ће дете похађати установу
сопствене општине према месту боравка, на пример општински дечији вртић
општине у којој се налази пребивалиште. Похађање приватне установе за вођење
бриге о деци у сваком случају мора бити саопштено општини, у којој се налази
пребивалиште. Родитељи могу најкасније до 30. априла 2014 да поднесу захтев за
доделу места на општини, у којој се налази њихово пребивалиште.
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Пажња, посебан случај Грац:
На основу организације за вођење бриге о деци у Грацу важи следеће:
- Родитељи, чија деца са главним пребивалиштем у Грацу похађају установу за
вођење бриге о деци у Грацу (без обзира на то, да ли је јавна или приватна), не
морају нигде да се јаве, зато што се ова деца региструју у централној бази података.
- Родитељи, чија деца са главним пребивалиштем у Грацу похађају установу за
вођење бриге о деци изван Граца, морају потребне наводе да пријаве оделењу за
образовање и интеграцију града Грац, „твој Грац“ – платформа за образованје деце
и вођење бриге о деци, Keesgasse 6, 8011 Graz, Angelika Lichtenberg, tel.: 0316/8727442, Email: angelika.lichtenberg@stadt.graz.at.


У оквиру године са обавезом вођења бриге о деци су родитељи (старатељи) обавезни
да обезбеде да њихово дете, које има главно пребивалиште на подручју Штајерске,
током године пре наступања школске обавезе пет дана недељно барем по пола дана
похађа институционалну установу за вођење бриге о деци примерену узрасту детета
(дечији вртић, проширена група деце, дечији дом).



Изузети периоди:
a. Школски распуст и дани у којима се не одржава настава
b. Оправдана спреченост детета: Годишњни одмор (најдуже три недеље), болести
детета или родитеља (старатеља) и изванредни догађаји.
Родитељи (старатељи) установу морају неодложно да обавесте о сваком случају
спречености детета. Ако постоје конкретне сумње у болест детета, руководиоц
установе може од родитеља (старатеља) да затражи лекарско уверење. После три
недеље у сваком случају мора бити предочено лекарско уверење.
Регулисање изузетих периода аналогно томе такође важе и у случају када дете, за које
вреди обавеза вођења бриге, одлази код лица које пружа дневно вођење бриге. Лекарска
уверења у том случају морају бити предата лицу, које врши дневно вођење бриге
(дадиљи, васпитачици), или послодавцу овог лица.



Оправдани разлози за изузеће oбавезе похађања:
a) Превремени полазак у школу: Oву околност као разлог за изузеће обавезе
похађања родитељи морају најкасније до 30. априла 2014 да пријаве општини на
чијем је подручју главно пребивалиште детета (то важи и за децу настањену у
Грацу, надлежност: оделење за образовање и интеграцију града Граца, „твој Грац“ –
платформа за образовање и бригу за децу – види горе). Одговарајућа потврда школе
мора бити приложена.
b) Деца, код којих би због хендикепа, из медицинских разлога, односно због
удаљености установе од њиховог места становања или услед отежаних
околности одласка до установе за вођење бриге о деци похађање ове установе
представљало неприхватљиво оптерећење (за дете):
У овим случајевима најкасније до 31. децембра 2013 мора бити поднесен
образложени захтев и упућен служби окружне управе надлежној према главном
пребивалишту детета. У случају хендикепа или постојања медицинских разлога по
могућности треба да се приложи стручно мишљење лекара специјалисте. Захтев
мора да буде поднесен у општини према главном пребивалишту детета и неодложно
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прослеђен надлежној служби окружне управе, зато што рок ове службе за доношење
одлуке почиње да теће од тренутка достављања захтева. Служба окружне управе
мора да донесе решење о томе, да ли постоји основа за признавање изузећа, а о
својој одлуци мора да обавести и општину, у којој се налази главно пребивалиште
детета.
c) Искључиво вођење бриге дадиље/дневне васпитачице: Oвај разлог за изузеће
родитељи морају да пријаве најкасније до 30. априла 2014 на општини главног
пребивалишта детета (то важи и за децу која живе у Грацу, надлежност: оделење за
образовање и интеграцију града Граца, „твој Грац“ – платформа за образовање и
вођење бриге о деци – види горе). За испуњавање обавезе похађања обим вођења
бриге код лица које врши вођење бриге мора да износи најмање 20 часова недељно.
Одговарајућа потврда послодавца овог лица мора бити приложена.
Пажња: Година са обавезним вођењем бриге о деци у случају искључивог вођења
бриге код дадиље/дневне васпитачице у трајању од пола дана није принципијелно
бесплатна као што је то случај у институционалној установи за бригу о деци.
d) Брига о деци у оквиру кућног васпитања:
У овим случајевима најкасније до 31. децембра 2013 мора бити поднесен захтев
служби окружне управе надлежне према главном пребивалишту детета, у којем
треба веродостојно доказати, да задаци образовања код куће могу бити на
одговарајући начин обављени. Захтев мора бити предат на општини, у којој се
налази главно пребивалиште детета, а општина захтев мора неодложно да проследи
надлежној служби окружне управе, јер њихов рок за доношење одлуке почиње да
тече већ од тренутка доставе захтева. Служба окружне управе мора да донесе
решење о томе, да ли су испуњени услови за изнимни случај, а о својој одлуци мора
да обавести и општину, у којој дете има пријављено главно пребивалиште.
Све информације о години са обавезом вођења бриге за децу можете да пронађете и на
Интернету на страници www.kinderbetreuung.steiermark.at. И огледни образац за пријаву
општини главног пребивалишта тамо можете да пронађете.

Са срдачним поздравима
За владу покрајине Штајерске:
Руководиоц оделења:
у.з.:
Маг. Franz Schober

Прилог:
Огледни образац за пријаву општини, у којој је пријављено главно пребивалиште
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