Dekret ogólny
regulujący funkcjonowanie szkół podstawowych w Wolnym Państwie Saksonii
w walce z pandemią SARS-CoV-2
Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i
Spójności Społecznej
z dnia 16 maja 2020 r., sygn: 15-5422 / 4

Zgodnie z § 28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r.
(BGBl. I str. 1045), ostatnio zmienionej przez art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I
str. 587), Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w porozumieniu
z Saksońskim Ministerstwem Kultury wydaje jak następuje
Dekret ogólny
Część 1
Zmiana porządku ogólnego
dot. regulacji funkcjonowania obiektów
opiekuńczych dla dzieci i szkół
W dekrecie ogólnym regulującym funkcjonowanie przedszkoli i szkół w związku z walką z
pandemią koronawirusa Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej z dnia 12 maja 2020 r., Az: 15-5422 / 4, wprowadza się następujące zmiany:
1.

W sekcji 2.2. po zdaniu 4 dodaje się zdanie 5 w brzmieniu:
„5 Powyższe zdania nie mają zastosowania do prawnych opiekunów, którzy z powodów
zawodowych w środowisku zawodowym, w szczególności jako lekarz, pielęgniarka lub
opiekun, mieli kontakt z osobą, u której udowodniono, że jest zarażona SARS-CoV-2”.

2.

W sekcji 3.3. po słowie „teren szkoły” i przed słowem „zabronione” dodaje się słowa „w
normalnych godzinach nauczania i opieki nad dziećmi”.

3.

W sekcji 3.6.5. słowa „Sekcje 3.5.1. do 3.5.9.” zastępuje się słowami „Sekcje 3.5.1. do
3.5.10.”

4.

W sekcji 3.5.9. słowo „dla” usuwa się przed słowem „szkoły”.

5.

Po sekcji 3.5.9. dodaje się następujący punkt 3.5.10.:
„3.5.10.1 Uczniowie są zwolnieni z obowiązku uczęszczania do szkoły, jeżeli
opiekunowie prawni wyjaśnią zarządowi szkoły na piśmie, że nauczanie nie
powinno odbywać się na zajęciach. 2 Uczniowie, którzy nie biorą udziału w
zajęciach, muszą przestrzegać obowiązkowej nauki w ramach krajowego
czasu nauki. 3Sekcja 3.1. Zdania 2 i 3 stosuje się odpowiednio. ”
Część 2
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Skuteczność, nieefektywność
Niniejszy dekret ogólny wejdzie w życie 18 maja 2020 r. i wygaśnie 5 czerwca 2020 r.
Odwołanie prawne
Skarg na niniejszy dekret ogólny można złożyć w ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia
w lokalnym sądzie administracyjnym, na piśmie, w sekretariacie sądu lub w formie
elektronicznej w formie zatwierdzonej do zastąpienia formy pisemnej. Nie można złożyć pozwu
za pomocą zwykłego e-maila.
Jeżeli pozew jest składany w formie elektronicznej, dokument elektroniczny musi być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej lub podpisany
przez osobę odpowiedzialną i złożony za pomocą bezpiecznego środka przekazu zgodnie z §
55a ust. 4 Rozporządzenia sądu administracyjnego. Dalsze postanowienia dotyczące
przekazywania dokumentu w formie elektronicznej wynikają z rozdziału 2 Rozporządzenia w
sprawie technicznych warunków ramowych elektronicznego obrotu prawnego oraz w sprawie
specjalnej elektronicznej skrzynki pocztowej władz (Rozporządzenie w sprawie
elektronicznego obrotu prawnego).
Sądem miejscowym jest sąd administracyjny w Wolnym Państwie Saksonii, w którego okręgu
powód ma miejsce zwykłego lub stałego pobytu. Sąd Administracyjny w Dreźnie ma
jurysdykcję lokalną dla powodów, którzy nie mają zwykłego pobytu ani stałego miejsca
zamieszkania w Wolnym Państwie Saksonii. Lokalnie właściwymi sądami administracyjnymi
są sąd administracyjny w Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, sąd
administracyjny w Dreźnie, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drezno oraz sąd administracyjny w
Lipsku, Rathenaustraße 40, 04179 Lipsk.
Pozew musi wskazywać powoda, pozwanego (Wolne Państwo Saksonia) oraz przedmiot
roszczenia i powinien zawierać konkretny wniosek. Fakty i dowody, na których się opierają,
mają wskazywać, że zaskarżony dekret ogólny należy załączyć w oryginale lub w transkrypcji.
Do pozwu i wszystkich pisemnych oświadczeń należy dołączyć kopie dla wszystkich
zainteresowanych stron.
Zwracamy uwagę, że procedura sprzeciwu wobec ogólnych dekretów Saksońskiego
Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej nie jest planowana. Termin dla tego
działania przy składaniu sprzeciwu nie zostanie dotrzymany. Zgodnie z prawem federalnym,
w wyniku wniesienia pozwu przed sądami administracyjnymi należna jest opłata
manipulacyjna.

Drezno, 16 maja 2020 r

Dagmar Neukirch
Sekretarz Stanu
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych
oraz Spójności Społecznej
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