Адміністрація міста Рудольштадт
Спеціальна служба у справах шкіл, соціальної сфери та
літніх людей
Відділ шкіл тел. 03672 486 544

Заява про реєстрацію в
центрі позашкільного
догляду
Назва початкової школи
Номер мед. страхування
Відвідування центру з:

Навчальний рік
Клас
Дані дитини
Прізвище, ім'я (підкреслити ім'я для
звертання)
Стать
Дата народження
Місце народження
Aдреса:
Вулиця
Індекс, населений пункт

О чоловіча

О жіноча

Дані батьків:
Прізвище, ім'я батька
Адреса (якщо відрізняється):
Вулиця
Індекс, населений пункт
Телефон
Номер телефону для екстренних
випадків
Прізвище, ім'я матері
Адреса (якщо відрізняється):
Вулиця
Індекс, населений пункт
Телефон
Номер телефону для екстренних
випадків
Хто має право опіки?

Особи з правом опіки

О обоє
О одружені

О батько
О розлучені

О мати
О овдовілі

проживають у
О спільноті на
подобу подружжя

проживають у
О спільноті як
партнери

О проживають окремо

О
У випадку окремого проживання
осіб з правом опіки:

переважно з
мамою

О переважно з батьком

дитина проживає
О однаково часто з матір'ю і батьком

Дані особи з правом опіки, з якою дитина переважно проживає:

Мій сімейний стан (із врахуванням
актуальних умов життя, в т.ч. з новими

О в шлюбі

О розлучені

проживання у
О спільноті на
подобу подружжя

О

О вдова (вдівець)

партнерами) :

Реєстрація в центрі позашкільного
догляду

О

до 10 годин на
тиждень

проживання в
партнерстві

О проживання окремо

О більше ніж 10 годин на тиждень

Чи проживають у Вашій сім'ї інші діти, на яких Ви маєте право отримувати
допомогу?

⃝

ТАК

⃝

НІ

Якщо ТАК:
Прізвище, ім'я дитини

Дата народження

①
②
③
④
Яка дитина з вище вказаних відвідує одночасно з іншою тут зареєстрованою дитиною центр позашкільного
догляду або заклад денного догляду за дітьми?
Прізвище, ім'я дитини

Заклад, що відвідується

①
②
③
④
З інформаційним листом про збір особистих даних (Обов'язок інформування згідно § 13 DS‐GVO (Загальний регламент про захист
даних)(безпосередній збір у осіб, яких це стосується)я онайомилася (ознайомився).
Інформаційні листи можна отримати в адміністрації міста Рудольштадт або на вебсторінці www.formulare.rudolstadt.de

Інші примітки (напр. захворювання, про
які школа повинна знати, інформацію
продовжити на звороті, якщо це
стосується дитини)

Дата
Підпис особи/осіб з правом опіки:

Батько

Мати

Заява про відмову від подання підтверджуючих документів про доходи (§ 8 абз. 2 Ru HortGebS)
Ми заявляємо, що не будемо подавати жодних документів для визначення розміру доходів.
Нам відомо, що в такому випадку відбувається віднесення до групи доходів в розмірі понад 2.500,00 євро
(витрат на персонал) та в розмірі понад 3.000,00 євро для участі у матеріальних/виробничих витратах.

Дата:

Підписи зобов'язаних платників внесків

Прохання долучити наступні підтверджуючі документи про Ваші доходи та доходи дитини, зареєстрованої
цією заявою:
. Повідомлення про оподаткування доходів за попередній рік для самозайнятих осіб (повідомлення в
повному обсязі)/ електронна довідка про оподаткування доходів від працедавця за попередній рік для
несамозайнятих осіб
. підтвердження про отримання допомоги на дитину (актуальна виписка з рахунку)
. актуальна соціальна допомога для батьків ‐ повідомленнярішення в повному обсязі
. інші соціальні виплати: соціальна допомога по безробіттю I, допомога для хворих, допомога на житло,
допомога для матерів, допомога для працівників з неповним робочим днем, допомога при банкрутстві,
соціальна допомога для батьків, доплата на дітей, доходи від здачі в оренду
. повідомлення-рішення про соціальну допомогу: згідно SGB II; допомога для забезпечення проживання або
основне забезпечення згідно SGB XII, за Законом про шукачів тимчасового притулку, згідно § 6 a Федерального
закону про допомогу на дітей/ВСІ СТОРІНКИ
.у випадку батьків, що потребують догляду — Повідомлення про догляд або інші підтверджуючі документи про
здійснення догляду
. копію заяви про право на
опіку
.актуальні довідки закладу про відвідування іншими дітьми центру позашкільного догляду, закладу денного
догляду, няні (жодних підтвержень оплати чи повідомлень/рішень)(Денний догляд за дітьми згідно § 1 абз. 1
та абз. 2 Закону Тюрингії про заклади денного догляду за дітьми)
Витрати, що підлягають вирахуванню:
. фактично оплачені аліменти (напр. аліменти сторони подружжя, аліменти на дитину — підтвердження 3‐ма
виписками з рахунку), для батьків, що проживають окремо, в т.ч. витрати нового партнера
Доходи дитини:
. соціальні виплати
. пенсійне забезпечення для сиріт
Для самозайнятих осіб береться до уваги виключно повідомлення про оподаткування доходів за
попередній рік.

