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Në institucionet parashkollore respektohet dinjiteti i fëmijëve, sikurse edhe dinjiteti i të 
rriturve. Secili fëmijë në botë ka të drejta të garantuara: Secili fëmijë gëzon të drejtën për 
mbrojtje p.sh. për edukim jo të dhunshëm, të drejtën për mbështetje dhe pjesëmarrje. Këto 
të drejta në Gjermani janë të garantuara me kushtetutë. Shteti siguron të ajo të respektohet.   
 
 
Pranimi i fëmijëve 

 Para pranimit në institucionin parashkollor duhet nënshkruar një marrëveshje për 
përkujdesjen ndaj fëmijës.   

 Respektohen zakonet kulturore/fetare jetësore dhe zakonet e të ushqyerit.  
 

Detyra e edukimit dhe arsimimit  
 Institucioni parashkollor ka për detyrë arsimimin, edukimin dhe përkujdesjen e/ndaj 

fëmijëve;  
 Pranimi i fëmijës bëhet në mënyrë të ndjeshme me personin referues;  
 Me këtë rast, shoqërimi dhe mbështetja e fëmijës përgjatë zhvillimit të tij vëhet në 

rend të parë.  
 
Bashkëpunimi me prindërit 

 Prindërit, si partnerë në punën edukuese dhe arsimore  
 Përfaqësimi institucional i prindërve (nëpërmjet këshillit të prindërve)  

 
Mbikqyrja 

 Qëllimi i arsimimit është personaliteti i vetëpërgjegjshëm dhe i aftë për të jetuar si 
pjesëtar i komunitetit  

 Fëmijët udhëzohen për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme  
 Fëmijët në institucionin parashkollor nuk i nënshtrohen kontrollit të pandërprerë  

 
Sigurimi aksidental 

 Ekziston një sigurim për fëmijën që i mbulon të gjitha aktivitetet e (në) institucionit/n 
parashkollor.  

 Veç kësaj ka edhe një sigurim që e mbulon rrugën për në dhe kthimin nga institucioni 
parashkollor.   

 
Vizitat ditore/Orari i punës  

 Përgejgjësinë për të sjellur dhe për të marrë fëmijën e kanë prindërit.  
 Në rast të mungesës së personelit, mund të ndodhin ndryshime afatshkurtëra. Si 

mund të kontaktohen prindërit?  
 
Ekspertët pedagogjikë 

 Janë ekspertë me kualifikim të njohur për punë në institucione parashkollore.  
 Mbikqyrja e shërbimit lidhur me personelin e institucionit parashkollor është detyrë e 

udhëheqësisë.  
 Mbikqyrja e shërbimit lidhur me udhëheqësinë është detyrë e bartësit të institucionit 

parashkollor  
 Në ekip ka lloje të ndryshme të shkollimit 
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Detyra e mbrojtjes  
 Raporti përkitazi me rrezikimin e mirëqenies së fëmijëve është i rregulluar  
 Prindërit në institucionin parashkollor mund të marrin oferta të ndrëmjetësuara të 

ndihmave të ndryshme  
 
Higjiena e ushqimeve 

 Udhëzimi higjienik (ëmbëlsirat, sallatat nga prindërit) me informata për prodhimin 
dhe ngrënien/pirjen e ushqimeve dhe pijeve në institucionin parashkollor  

 Fëmijët e sëmurë (p.sh. që mund të përhapin salmonelën) nuk mund të marrin pjesë 
në ofertat/projektet e amvisërisë  

 
Fëmijët e sëmurë 

 Në rast të sëmundjes së fëmijës, luteni të lajmëroni institucionin parashkollor  
 Fëmijët me sëmundje ngjitëse, dhe në rast të pranisë së morrave, nuk mund të 

frekuentojnë shkollën (§ 34 IfsG)  
 Medikamentet në intitucionin parashkollor mund të jepen vetëm me udhëzim të 

mjekut, përjashtim bëjnë: sëmundjet kronike / diabeti  
 

Mbrojtja e të dhënave 
 Pëlqimi i prindërve për fotografitë në rast të publikimit  
 Filmimi dhe fotografimi nga prindërit gjatë ngjarjeve të organizuara 
 Mos publikimi i fotografive dhe videove në internet  
 Pëlqimi për bashkëpunimin me shkollën fillore  

 
Kontributet e prindërve 

 Liria e kontributit të prindërve në institucione parashkollore për dy-vjeçarë deri në 
fillimin e shkollës  

 Fëmijët e çerdheve, apo fëmijët pjesëmarrës në programe pas mësimit   
 Parashstresat në Entin social  
 Paratë për ushqimin tek fëmijët me qëndrim gjithëditor  

 
Çregjistrimi 

 Arsyet e ndërprerjes 
 Nuk nevojitet çregjistrim në rast të fillimit të shkollimit  fillor  
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