
В детската градина се внимава и ние се съобразяваме с човешкото 
достойнство на индивида и детето. Всяко дете на този свят има права: 
Всяко дете има право на защита, като например ненасилствено 
възпитание, право на подкрепа и участие. Тези права в Германия са 
законно установени и държавата ги съблюдава. 
 
 
Приемане на детето 
 Преди приемането на детето градината е необходимо да се сключи 

договор 
 Внимава се за културни и религиозни особености при хранене 

 
Правила за възпитание и образование 
 Детската градина има за задача да се грижи за образованието, 

възпитанието и грижите за детето 
 Приемането на детето става внимателно с определен възпитател, 

които се грижи интензивно за него 
 Най важно е детето да бъде придружавано и подпомагано във 

развитието си 
 

Кооперативност с родителите 
 Родителите са партньори във възпитателната и образователна 

дейност 
 Родителско участие (родителски комитет) 

 
Наблюдение 
 Възпитателната цел е в насърчаването на една отговорна и 

общителна личност 
 Децата ще бъдат поощрявани за самостоятелни и отговорни 

действия 
 Децата в градината не подлежат на постоянен контрол 

 
Застраховка при несполука 
 В градината децата са застраховани при всичките им дейности 
 Съществува допълнителна застраховка по път към градината и 

обратно, от градината към къщи 
 
Дневни посещения Работно време 
 Отговорността за довеждането на детето в градината и взимането му 

от нея е на родителите 



 При недостиг на персонал е възможна краткосрочна промяна на 
работното време на детската градина. Каква връзка съществува с 
родителите? 

 
Педагози, специалисти 
 Те са квалифицирани специалисти за работа с деца в детски 

заведения 
 Персонала в детската градина се контролира от ръководителя на 

заведението  
 Ръководителя се контролира от спонсора 
 Персонала е съставен от различни специалисти 

 
Договор за защита 
 Общуването за благоразположението на детето е регламентирано 
 Посредством градината родителите могат да получат необходимите 

помощи 
 
Хигиена на хранителни продукти 
 Правила за хигиена (торти, салати с яйца) информация за 

производство и употреба на продукти и напитки в детските градини 
 Болни деца, такива (в чийто изпражнения е установена салмонела) 

не могат да участват в домакинските проекти 
  
Болни деца 
 При заболяване на детето е необходимо да се уведоми детското 

заведение 
 Деца със заразни заболявания, както и при наличието на въшки не 

могат да посещават градина (§ 34  IfsG) 
 Медикаменти могат да бъдат давани на детето само с лекарско 

предписание 
  Изключение: хронично заболяване /Диабет 

 
Защита на данни 
 Съгласие на родителите при публикуване на снимки 
 Филми и снимане от родители при мероприятия 
 Не се разрешава публикуването на снимки и филми в интернет 
 Съгласие при кооперативна дейност със основното училище 

 
Родителски принос 
 Свободен родителски принос за родители на двегодишни деца до 

училищна възраст 



 Детски ясли и занималня 
 Молби за социалните власти 
 Суми за хранене при целодневно занимание 

 
Отписване 
 Причини за отписване 
 Не е нужно записване за първокласници 
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