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Bezpłatnie dla dwulatków!  
Od stycznia 2020 roku jest bez 
znaczenia, czy dziecko 2-letnie 
do przedszkola, czy do żłobka 
uczęszcza – od ukończonego 
drugiego roku życia odwiedzają 
dzieci ośrodki opieki dziennej  
całkowicie za darmo.

Zupełnie bez opłat od 
drugiego roku życia

Kraj związkowy Rheinland-Pfalz wspiera kwotą  
13,5 mln euro przedszkola w wyposażeniu ich kuchni.

Wolne organizacje mają więcej pieniędzy dla zapewnienia jakości i dla 
Przedszkola!Plus. Z Przedszkolem!Plus wspiera kraj związkowy Rhe-
inland-Pfalz przedszkola w rejonach, które mają szczególną potrzebę 
rozwoju i pomaga im przykładowo finansować programy dla rodziców 
i dzieci. Za pomocą zwiększonych środków, wspomaga kraj związkowy 
Rheinland-Pfalz teraz przejście do budżetu przestrzeni społecznej.

Ażeby wszystkie dzieci miały dostęp  
do edukacji i opieki we wczesnym 
dzieciństwie:

Program specjalny dla kuchni

Przedszkole!Plus i wolne organizacje

już w mocy obowiązującej



Dla lepszego pogodzenia rodziny z 
zajęciem zawodowym i przy tym  
dla nowoczesnej polityki kobiet: 

W przyszłości mają rodzice prawo do 7- godzinnej całkowitej opieki. 
Dzieci mogą pozostać pod opieką podczas pory obiadowej w  
przedszkolu. Rzeczywiście dotyczcas obowiązywało prawo do  
siedmiu godzin, te mogły ale zawierać okienko bez opieki podczas 
pory obiadowej. Każda placówka samodzielnie ustala godziny 
otwarcia i formę opieki dla dzieci. Zadaniem Urzędu ds. Dzieci i 
Młodzieży jest zapewnienie ofert dopasowanych do potrzeb.

Ponieważ do zaplanowania miejsc potrzebuje Urząd ds. Dzieci i 
Młodzieży pewnej tolerancji, płaci kraj związkowy do 20 procent 
niezajętych miejsc na każdy rejon. Ostatecznym terminem do 
wyłonienia ilości dzieci w przedszkolach jest 31 maj każdego roku.

Prawo do 7- godzinnej  
całkowitej opieki.

Od 1 lipca 2021



Dla lepszego pogodzenia rodziny  
z zajęciem zawodowym i dla  
nowoczesnej polityki kobiet:

Posiłek obiadowy

Albowiem dzieciom przy 7-godzinnej opiece w czasie pory obia-
dowej przysługuje również posiłek obiadowy.Decyzję, co do tego 
przedsięwzięcia podejmują na miejscu Urzędy ds.Dzieci i Młodzieży, 
wolne organizacje, przedszkola i rodzice. Wszyscy zaangażowani 
mają wystarczająco dużo czasu, do zapewnienia tej oferty, a 
mianowicie aż do ewaluacji, siedem lat po wejściu ustawy w życie,  
a więc do 2028 roku.

Jednocześnie wspomaga kraj związkowy wolne organizacje  
w wyposażaniu i urządzaniu ich kuchni: Za pomocą programu  
kosztów materiałów w wysokości 13,5 mln euro.



Najlepsze wychowawczynie i najlepsi 
wychowawcy dla naszych przedszkoli:

Więcej personelu w przedszkolach  
i nowy pomiar personelu
Posiadamy więcej personelu. Przygotowane na to są 80 mln euro, 
które Rheinland-Pfalz dodatkowo do 730 mln euro rocznie przeznacza 
na przedszkola. Poza tym nowy system sprawia, że pomiar personelu 
jest bardziej sprawiedliwy – bo w kraju musi być zapewniona edukacja 
wczesanego dzieciństwa, czy w mieście czy na wsi, czy w Andernach 
albo w Zweibrücken.

Pomiar personelu składa się z wielu bloków:

1. Zapotrzebowanie na podstawowy personel zależy od tego, ile 
miejsc jest dla poniżej 2-letnich, powyżej 2-letnich, dla dzieci 
szkolnych oraz ile godzin opieki dla nich zaplanowano.

2. Do tego dochodzą udziały personalne na stanowiska  
kierownicze,

3. wykłady dla uczniów i studentów 
4. oraz personel z sektora społecznego.

Uczący się nie są zaliczani do pomiaru personelu, ich dolicza się 
dodatkowo. Kraj związkowy współfinansuje również działalność sił 
gospodarnych w przedszkolach.



Równe szanse dla wszystkich:

Budżet przestrzeni społecznej  
dla fachowej pomocy na miejscu

Za pomocą budżetu społecznego w wysokości 50 mln euro na  
rok, finansuje kraj związkowy dalszy personel, między innymi  
pracowników socjalnych w przedszkolu, międzynarodowe siły  
fachowe lub pomoc francuską. Urzędy ds. Dzieci i Młodzieży  
decydują na miejscu w jaki sposób budżet przestrzeni społecznej  
zostanie zainwestowany. To działanie musi być klarownie  
udokumentowane.

Dla mocniejszego  
udziału wszystkich:

Rada doradcza 
przedszkola

Poprzez radę doradczą 
przedszkola jest uczest-
nictwo tych wszystkich 
wspierane, którzy w 
codziennym życiu przed-
szkola biorą udział.

Instytucje prowadzące, 
zarządy, pomoce fachowe i 
rodzice omawiają tu wszystkie 
ważne pytania, które funda-
mentalnie zwiazane są z pracą w 
przedszkolu – perspektywa dzieci jest 
przy tym zawsze brana  
pod uwagę.
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