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У денному дитячому садку захищається гідність людей - як дітей, так і дорослих. Кожна дитина 
у світі має задекларовані права: 
 
Кожна дитина користується правами на захист, такі як ненасильницьке виховання, підтримка та 
участь. У Німеччині ці права захищені Конституцією. Держава стежить за їх дотриманням 
 
Прийом дитини 
 Перед вступом до денного дитячого садка необхідно укласти договір опіки 
 Враховується культурне/релігійне життя та харчові звички 

 
Навчально-освітній порядок 
 Денний дитячий садок має замовлення на освіту, виховання та догляд 
 Прийом дитини здійснюється під суворим керівництвом вихователя 
 У першу чергу здійснюється супровід і підтримка дитини в її розвитку 

 
Співпраця з батьками 
 Батьки як партнери у вихованні та освіті 
 Інституціоналізоване представництво батьків (батьківський комітет) 

 
Нагляд 
 Метою освіти є незалежна і соціокультурна особистість 
 Діти відправляються на самостійні та відповідальні дії 
 Діти в денному дитячому садку не підлягають постійному контролю. 

 
Страхування від нещасних випадків 
 Існує страхове покриття дитини на всі види діяльності (у) дитячому садку 
 Крім того, є страховка по дорозі в дитячий садок і назад 

 
Щоденні відвідування / години роботи 
 Відповідальність за приведення дитини в дитячий садок і з нього лежить на батьках 
 Якщо спостерігається нестача персоналу, можлива короткочасна зміна режиму роботи, 

як зв'язатися з батьками? 
 
Педагогічні фахівці 
 Це кваліфіковані фахівці, допущені до роботи в денних дитячих садках 
 Офіційний нагляд за персоналом денного дитячого садка здійснюється керівництвом 

денного дитячого садка 
 Офіційний нагляд за управлінням здійснює засновник денного дитячого садка 
 У команді є люди з різною підготовкою 

 
Запит на захист 
 Ставлення до недотримання прав та інтересів дитини регулюється 
 Батьки можуть отримати допомогу у дитячому садку для отримання необхідної 

допомоги 
 
Гігієна харчових продуктів 
 Правила гігієни (торти, салати від батьків) Інформація про приготування та споживання 

їжі та напоїв у денному дитячому садку 
 Хворі діти (наприклад, пацієнти з сальмонельоз) не можуть брати участь у внутрішньо-

садових пропозиціях / проектах 
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Хворі діти 
 У разі хвороби дитини необхідно повідомити про це в дитячий садок 
 Дітям з інфекційними захворюваннями, у тому числі головними вошами, не 

дозволяється відвідувати денний догляд (§ 34 Закону про захист від інфекційних 
хвороб) 

 Ліки можна приймати в денному дитячому садку тільки за призначенням лікаря, 
винятки: хронічні захворювання / цукровий діабет 

 
Захист даних 
 Дозвіл батьків на розміщення фотографій 
 Відео- та фотозйомка батьків на заходах 
 Заборона на публікацію фото і відео в Інтернеті 
 Дозвіл на співпрацю з початковою школою 

 
Батьківські збори 
 Звільнення від батьківського збору в денному догляді за дворічними дітьми до початку 

школи 
 Діти ясельного віку або діти з групи продовженого дня 
 Звернення до органів соціального захисту населення 
 Гроші на харчування для дітей у позашкільній групі 

 
Виписка 
 Підстави для виписки з дитячого саду 
 Виписка не потрібна для зарахування до школи 
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