Супровідний лист до договору про надання платних послуг / договору на участь
у проєкті в рамках шкільного бюджету
Наслідки війни в Україні ставлять нові завдання перед школами. Вільна держава
Тюрингія хотіла б підтримати українських дітей та підлітків, які втекли до Тюрингії, у
їхній інтеграції до нової школи. Це відбивається у проведенні як шкільних уроків, так і
позакласних заходів у школі. У школах Тюрингії багато позакласних заходів
організовуються за рахунок шкільного бюджету. У такий спосіб українські вчителі або
вихідці з України з іншою педагогічною кваліфікацією та досвідом можуть зробити свій
внесок та полегшити адаптацію учнів та учениць, які втекли зі своєї батьківщини. Це
можуть бути робочі групи, мовні проєкти, репетиторство з окремих предметів або
допомога у виконанні домашніх завдань. Конкретні теми вибираються залежно від
потреб школи та учнів. В окремих випадках можливе також залучення безпосередньо
до проведення уроків, але лише у присутності та супроводі вчителя.
Як отримати роботу, яка оплачується за рахунок шкільного бюджету?
-

У разі зацікавленості зв'яжіться зі школами та опишіть свою пропозицію.

Які умови роботи?
-

Ви будете самозайнятою особою або фрілансером.
Вміст діяльності чітко визначається у договорі.
Ви не пов'язані вказівками та не берете участі в діяльності школи.
Це не робота на повний робочий день.
Строк здійснення діяльності обмежений максимум одним навчальним роком.
Ви страхуєте себе самостійно і самі сплачуєте податки.
Звичайний розмір винагороди становить 20 євро за 45 хвилин.
Як правило, винагорода виплачується не щомісяця, а щокварталу. Терміни
виплати винагороди зазначаються у договорі.

Що потрібно для отримання роботи?
-

-

Підтвердження статусу перебування (дозвіл на проживання), адреса
проживання в Німеччині
Базові знання німецької чи англійської мови
Документи, що підтверджують вашу кваліфікацію та професійний досвід, як
альтернатива – достовірне письмове запевнення, по можливості надання
(цифрових) документів
Розширена довідка про несудимість, якщо ви перебуваєте у Федеративній
Республіці Німеччина не менше чотирьох місяців
Документ, який можна порівняти з німецькою довідкою про несудимість,
наприклад офіційна довідка про наявність або відсутність судимості, витяг з
реєстру судимості країни походження або еквівалентний документ
Виняток: вчителі, які наразі працюють у школі в Україні, якщо вони
достовірно засвідчать у письмовій формі, що своєчасне отримання
документа неможливе через особливу ситуацію в Україні чи руйнування
інфраструктури. У цих випадках ви повинні написати заяву про те, чи були у
вас раніше судимості, чи велося проти вас слідство і чи було порушено
проти вас кримінальну справу.
Довідка про вакцинацію проти кору або про імунний захист
Податковий номер або ідентифікаційний номер платника податків (на момент
складання звітності)

