Gündüz bakımevi ve anaokullarında hem çocuklar hem de yetişkinlerce insan onuru ve haysiyetine saygı gösterilir.
Dünyadaki her bir çocuğun herkesce kabul edilmiş hakları vardır:
Her çocuk korunma hakkına sahiptir; şiddetten uzak terbiye ve eğitim, teşvik ve katılım bu hakkın
önemli örneklerini teşkil eder. Bu haklar Alman Anayasası‘nda teminat altına alınmış olup bunlara
uyulup uyulmadığı devletin kontrolündedir.
Çocuğun kaydı
Çocuğun gündüz bakımevine kabulünden önce bakım sözleşmesi imzalanır
Kültürel/dini yaşam ve yeme alışkınları göz önünde tutulur
Eğitim ve Öğretim veli sözleşmesi
Gündüz bakımevinin öğretim, eğitim ve bakım ödevi;
Kuruma alıştırma hassasiyetle ve çocuğun bir yakınıyla birlikte yapılır
Çocuğun gelişimine eşlik etmek ve destek vermek daima ön plandadır
Ebeveyn-Kurum İş birliği
Eğitim ve öğretimde ortak olarak ebeveyn
Kurumsallaşmış Okul(Kurum)-Aile Birliği
Denetim ve Kontrol
Eğitimin amacı; kendi sorumluluklarını taşıyabilen ve birlikte yaşamayı becerebilen bireyler yetiştirmektir
Çocuklar bağımsız olarak ve sorumluluk sahibi davranışlarda bulunmaya yönlendirilirler
Kurumda çocuklar aşırı derecede bir denetime tabii tutulmazlar
Kaza Sigortası
Çocuklar kurumdaki bütün etkinlik ve klüp çalışmalarında sigortalıdırlar
Buna ek olarak kuruma giderken ve dönerken kullanılan yolda da sigorta koruması kapsamındadırlar
Günlük çalışma saatleri
Çocuğu gündüz bakımevine götürmek ve almak ebeveynin sorumluluğu altındadır
Personel eksikliği yüzünden çalışma saatlerinde kısa vadede zorunlu olarak yapılan
değişikliklerde size nasıl ulaşılabilir?
Sosyal pedagoglar
Gündüz bakımevleri ve anaokullarında uzman çalışanlardır
Kurumda çalışanların kontrol ve denetimi kurum yönetimine aittir
Kurum yöneticileri, kurum sahibinin kontrolu ve denetimi altındadır
Gruplarda farklı meslek eğitimleri mevcuttur
Koruma Görevi
Çocuk yararının tehlikeye düştüğü durumlarda nasıl ve ne yapılacağı hüküm altına alınmıştır
Ebeveynler kurumlardan gerekli yardım önerileri hakkında bilgi edinebilirler

Yiyecek/İçecek Hijyeni
Aileler tarafından yapılacak (salata ve pasta gibi) ve kurumda tüketilecek yiyecek ve içeceklerin
yapımında uyulması gereken hijyen kuralları hakkında bilgilendirme
Hasta çocuklar (örnek olarak Salmonelle mikrobunu taşıyanlar) kurumda ev idaresi
alanında yapılan etkinlik ve projelere katılamazlar
Çocukların hastalanması halinde
Bu durumun kuruma bildirilmesi rica olunur
Çocuk bulaşıcı hastalığa yakalanmış ya da bitlenmiş ise kuruma gidemez. (§ 34 IfsG)
Kronik hastalıklar ve diyabet dışında kalan hastalıklarda, ilaçlar ancak doktor tavsiye
ve raporu ile gündüz bakımevinde verilebilir.
Kişisel verilerin korunması
Çocuğun fotoğraflarının yayınlanmasında velilerin izni
Etkinlik ve klüp çalışmalarında velilerin fotoğraf ve film çekimi
İnternette fotoğraf ve film yayınlama yasağı
İlkokul ile işbirliği için velilerin izni
Ebeveyn katkı payı
İki yaşından ilkokul çağına kadar olan çocuklardan istenmez
Kreşler- veya yuvadaki çocukların durumu
Sosyal dairelere sunulacak dilekçeler
Tüm gün kuruma giden çocuklara öğle yemeği
Kayıt sildirme
Kayıt sildirmenin sebebi
İlkokula başlama halinde kayıt sildirmeye gerek yoktur
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