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Oferty nauki i wsparcia organizatorów pozaszkolnych do końca wakacji letnich 2021 r 

 

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie, 

 

druga połowa ubiegłego roku szkolnego, ze swoimi szczególnymi warunkami, była absolutnie wyjątkową 

i bezprecedensową sytuacją oraz stanowiła wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla Was jako rodziców i dla 

Was, drodzy uczniowie. W związku z tym bardzo zależało mi na tym, aby w ramach wakacyjnego 

programu nauczania w czasie wakacji 2020 możliwe było stworzenie dodatkowych i pedagogicznie 

uzupełniających ofert nauki i wsparcia. Ponad 1400 uczniów skorzystało z tej oferty, aby nadrobić 
zaległości w lekcjach opuszczonych z powodu pandemii lub utrwalić materiał nauczania.  

 

Po tym bardzo trudnym okresie wszystkie nasze nadzieje wiązaliśmy z powrotem do w miarę normalnej 

szkolnej codzienności w nowym roku szkolnym 2020/2021. Początkowo możliwe było zapewnienie 

niezawodnego, regularnego codziennego funkcjonowania około 95% szkół w kraju związkowym 

pomimo pandemii, jednak sytuacja związana z zakażeniami koronawirusem bardzo szybko wymusiła 

ponowne podjęcie trudnych i drastycznych decyzji, które niestety po raz kolejny poważnie ograniczyły 

lub całkowicie wstrzymały ciągłe nauczanie i uczenie się w szkołach.  

 

Mając to na uwadze, mam przyjemność ogłosi, że od 10 maja 2021 r. ponownie będzie możliwy dostęp 

do dodatkowych pozalekcyjnych ofert nauki i wsparcia:  

- z terminem do ostatniego piątku wakacji letnich 30 lipca 2021 r,  

- dobrowolnie do 30 bezpośrednio nadzorowanych pedagogicznie lekcji wspierających po 45 

minut na ucznia, 

- finansowane przez kraj związkowy do wysokości stawki godzinowej za wsparcie w wysokości 

12,50 euro na ucznia,  

- zarówno w czasie zajęć szkolnych (oprócz lekcji), jak i w czasie wakacji.  

 

Dostosowując się do aktualnej sytuacji, możliwe jest również - o ile nie są możliwe oferty stacjonarne - 

skorzystanie z pedagogicznie uzupełniających ofert nauki online i wsparcia ze strony organizatorów 

usług pozaszkolnych wymienionych w kroku 3.  

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza 
Przedniego D-19048 Schwerin 

 

 

 

 

 

Schwerin, 05 maja 2021 r
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Jeśli możliwe będą oferty stacjonarne, na początku tylko jako wsparcie indywidualne ze względu na 

konieczność przestrzegania środków higieny, zadecydujcie sami, drodzy rodzice, czy skorzystacie z 

takiej oferty z ewentualną konieczną prywatną dopłat, czy też należy poczekacie, aż będzie możliwe 

uczestnictwo we wspieranej małej grupie stacjonarnie. 

 

Proste warunki ramowe są podobne do tych, które obowiązują w programie Nauka w czasie wakacji 

2020.  

 

Kto może skorzystać z oferty kształcenia i wsparcia w ramach programu kraju związkowego? 

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczać będą do szkoły ogólnokształcącej lub 

gimnazjum profilowanego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. 

 

Z takiej oferty można skorzystać zupełnie niezależnie od już istniejącej, finansowanej ze środków 

prywatnych oferty pozaszkolnej nauki i wsparcia lub już działającego wsparcia nauki w ramach pakietu 

edukacyjno-uczestniczącego (BuT-Leistung). 

 

Co należy w związku z tym zrobić? 

 

Krok 1: Zaświadczenie o uprawnieniu należy uzyskać z Instytutu Wsparcia Meklemburgii Pomorza-

Przedniego (LFI): w tym celu od dnia 10.05.2021 r. należy wejść na stronę internetową LFI1 i skorzystać 
z podanego tam linku do poczty elektronicznej, aby otrzymać zaświadczenie o uprawnieniu, 

wydrukować je i wypełnić, podając niezbędne dane dotyczące ucznia.  

 

Krok 2:  potwierdzenie chodzenia do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 zostanie dokonane przez 

szkołę. W tym celu należy uzyskać podpis i pieczątkę szkoły na zaświadczeniu o uprawnieniu.  

 

Krok 3: Wypełnione zaświadczenie o uprawnieniu jest przedstawiany wybranemu przez siebie 

organizatorowi oferty nauki i wsparcia, oferta jest uzgadniana i uruchamiana.  

 

Organizatorami pozaszkolnych ofert nauki i wsparcia mogą być na przykład instytucje udzielające 

korepetycji lub osoby prywatne, które działają na zasadach komercyjnych lub jako osoby wykonujące 

wolny zawód, mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i oferują 

swoje usługi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.  

 

Krok 4: Po zakończeniu wsparcia edukacyjnego realizacja jest potwierdzana na zaświadczeniu o 

uprawnieniu podpisem, tak aby organizator mógł prawidłowo rozliczyć się ze swoich usług z krajem 

związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie i otrzymać od niego zapłatę.  

 

Życzę wszystkim rodzicom i uczniom powodzenia w tym bardzo trudnym (szkolnym) okresie. 

Dodatkowe oferty nauki i wsparcia, które mogą być organizowane i przyjmowane do końca wakacji, 

mają na celu wspieranie i towarzyszenie temu procesowi.  

 

Z poważaniem 

 

Bettina Martin 

                                                
1 https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Lern-und-Foerderprogramm-Schuljahr-2020_2021/index.html 

 

 


