Witamy w naszej placówce
Ważne informacje dla rodziców

Przedstawiamy nasze placówki
Informacje kontaktowe żłobka

Przedszkole Albero
Schulplatz 2-4, 66773 Schwalbach
🕿 06834 6981652,
🖂 kita.albero@schwalbach-saar.de
zarządzanie obiektem
Tatjana Lang
Przedszkole w Griesborn
Jahnstraße, 66773 Schwalbach
🕿 06834 53440
🖂 kita.griesborn@schwalbach-saar.de
zarządzanie obiektem
Gudrun Lesch
Przedszkole „Tausendfüßler” Schwalbach
Schulstraße 64, 66773 Schwalbach
🕿 06834 52258
🖂 kita.tausendfuessler@schwalbach-saar.de
zarządzanie obiektem
Nicole Constroffer
godziny otwarcia
07:00 – 17:00 Uhr
Struktura wieku
Opiekujemy się dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Drodzy rodzice / drodzy opiekunowie,
Odwiedzanie naszych żłobków (nazywamy je w skrócie przedszkolami) daje dziecku
doskonałą okazję do odnalezienia się w Niemczech.
Co to oznacza dla Ciebie jako rodziny, kiedy Twoje dziecko idzie do przedszkola?
o
Twoje dziecko w przedszkolu:
o
otrzymuje ochronę, wskazówki i bezpieczne środowisko
o
przestrzega regularnej codziennej rutyny (w tym posiłków).
o
zaprzyjaźnia się z innymi dziećmi
o
szybciej uczy się niemieckiego, dzięki kontaktom z osobami w tym samym
wieku
o
poprawia swoje samopoczucie
o
korzysta z wielu sugestii dotyczących jego rozwoju
o
poznaje nowe środowisko z mnóstwem ciekawych rzeczy
o
przygotowuje się do późniejszego uczęszczania do szkoły
o
o
o
o
o
o

Rodzice/opiekunowie:
poznaja innych rodziców i dzieci, być może także nowych przyjaciół
mają możliwość rozmowy z kadrą edukacyjną o swoim dziecku i jego rozwoju
mają możliwość zasięgnięcia porady na temat rodzicielstwa/wychowania
mogą zrobić coś dla samego żłobka (np. towarzyszyć dzieciom w
wycieczkach, pomagać przy imprezach oraz poprzez zbiorki)
mają trochę czasu dla siebie (np. na kursy integracyjne lub kursy języka
niemieckiego, kontakty z władzami i zapoznanie się z rynkiem pracy)

Czym są przedszkola (Kita)?
Kitas to ośrodki wczesnej nauki, które są otwarte od poniedziałku do piątku dla
wszystkich dzieci, bez względu na religię, pochodzenie i kulturę, światopogląd,
specjalne umiejętności czy specjalne potrzeby edukacyjne.
Każde przedszkole jest zarządzane przez kierownika. W ostatnim roku dzieci
przygotowywane są do przejścia do szkoły podstawowej.
Koszty opieki nad dziećmi
Rodzice/opiekunowie co miesiąc wpłacają określoną kwotę na poczet kosztów
żłobka. Kwota ta zależna jest od dochodów. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie mają
regularnych (lub niewystarczających) dochodów, można złożyć wniosek o wsparcie
lub o zwrot części kosztów do urzędu:
Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe następujących usług w
ramach tzw. pakietu edukacyjno-partycypacyjnego:
o
obiad w przedszkolu
o
wycieczki dzienne
o
wakacyjne zajęcia rekreacyjne, kluby sportowe, lekcje muzyki
Możecie Państwo otrzymać wsparcie od dyrekcji w wypełnieniu formularza
rejestracyjnego przedszkola, poradni dla imigrantów i uchodźców lub osoby
kontaktowej w miejscu zakwaterowania.

Tworzenie atmosfery zaufania i rzetelności dla wszystkich
Codzienna rutyna stanowi ramy naszej oferty. Obejmuje całą gamę zajęć
edukacyjnych i miejsce do zabawy. W naszym przedszkolu wspólnie spożywamy
posiłki i szanujemy indywidualne potrzeby snu każdego dziecka.
Informacje o życiu codziennym w przedszkolu oraz godziny i daty można znaleźć na
naszej tablicy informacyjnej.
Prosimy o przyprowadzenie dziecka do żłobka o ustalonej godzinie i odbiór na czas.
Tylko w ten sposób możemy stworzyć atmosferę zaufania i rzetelności zarówno dla
Twojego dziecka, jak i dla przedszkola. Najlepiej porozmawiać z dyrekcja
przedszkola.
W naszej placówce codziennie spotykają się dzieci i dorośli z różnych środowisk
społecznych, narodowości, religii i kultur.
Państwo, jak i Państwa dziecko, a także Wasza wiara i religia jesteście doceniani
i szanowani. W związku z tym jesteśmy gotowi, od czasu do czasu, włączeniem
rodziców/opiekunów i poproszeniem ich o opowiedzenie historii ich ojczyzny,
opowiedzieć na przykład o gotowaniu, pieczeniu i rękodziele.
W odniesieniu do oferowanych przez nas posiłków dbamy o to, aby była to oferta
zdrowa i świadoma kulturowo. Dlatego należy poinformować dyrekcję, jakich
pokarmów Państwa dziecko nie toleruje lub których nie spożywa z powodów
religijnych.
Jeśli zaistnieje możliwość, że Twoje dziecko z pewnych powodów nie może
uczęszczać do przedszkola, poinformuj nas o tym w odpowiednim czasie. Jeśli
dziecko jest chore, prosze pozwolic mu zostać w domu, aby moglo wyzdrowieć
i odzyskać siły.
W przypadku chorób zakaźnych konieczne będzie zaświadczenie lekarskie przed
ponownym pójściem do żłobka, stwierdzające, że dziecko nie jest już zakaźne i może
ponownie odwiedzić placówkę. Należą do nich na przykład świnka, odra, różyczka,
ospa wietrzna, szkarlatyna oraz wszy. Zaświadczenie należy przedstawić w
przedszkolu.
Dodatkowe wsparcie nauki języka obcego
W przeciwieństwie do dorosłych, dzieci bardzo szybko uczą się języka obcego.
Przemawia za tym zwłaszcza fakt, że otaczają je dzieci w podobnym wieku.
W ostatnim roku, przed rozpoczęciem szkoły, oceniamy aktualny poziom nauki
języka i w razie potrzeby oferujemy ństwa dziecku indywidualne wsparcie.

Ważne jest, aby Państwa dziecko było również dumne ze swojego języka ojczystego.
Proszę nadal rozmawiać z dzieckiem w Państwa ojczystym języku. Tylko jeśli
dziecko potrafi dobrze mówić w swoim własnym języku i jest to akceptowane w
środowisku, w którym się znajduje, może rozbudzić swoją ciekawość i zrelaksować
się, by nauczyć się języka obcego.
Nasza wykwalifikowana kadra edukacyjna zdaje sobie z tego sprawę i będzie
wspierać Państwa dziecko w tym procesie. Chętnie udzielą wskazówek, jak można
wspierać dziecko w nauce języka niemieckiego.
Zadania i możliwości naszego żłobka, jak rodzice/opiekunowie mogą nas wesprzeć
Nasze przedszkole może towarzyszyć Twojemu dziecku w jego staraniach
o integrację z nowym środowiskiem społecznym. Oferujemy dzieciom najlepsze
warunki do rozwoju.
Każdy żłobek określa cele i treści zajęć edukacyjnych w koncepcji wychowawczej.
Koncepcja ta jest dostępna w języku niemieckim w każdym przedszkolu i tam można
sie z nia zapoznac. Chętnie o tym porozmawiamy.
Gdy dziecko uczęszcza do żłobka, pomyślny okres aklimatyzacji ma ogromne
znaczenie dla jego dalszego rozwoju. W tym czasie przebywasz z dzieckiem
w placówce i obserwujesz codzienną opiekę nad dzieckiem. Dziecku (ale także
Państwu) stopniowo będzie coraz łatwiej rozstać się przez pewien czas. Jednak
ważne jest dla nas, byście Państwo wiedzieli, że zawsze staramy się robić to, co jest
najlepsze dla dziecka. To ono decyduje o tempie, w jakim przebiega proces
aklimatyzacji. Można to szczegółowo omówić z wykwalifikowanym personelem
pedagogicznym (opiekunem).
Zwracamy dużą uwagę na, co dziecko lubi, czego jest ciekawe i jakie umiejętności
już posiada. W naszej pracy zawsze skupiamy się na jego zainteresowaniach
i potrzebach. Na tej podstawie wspieramy dziecko w jego rozwoju. Dzięki temu dzieci
czują się bezpiecznie, gdy mogą się bawić bez problemu i strachu. Nie stosujemy
systemu kar i nagród. Systematyczna obserwacja i dokumentacja naszych
wychowawców jest okazja do rozmowy na temat indywidualnego tempa pracy
i rozwoju każdego z dzieci.
Staramy się zapewnić dostęp do nowości, by mogły rozwijać swoje pasje oraz
zainteresowania. Uczymy dzieci zasad oraz stosowania się do nich.
Jako rodzic/opiekun jesteście Państwo bardzo ważnym partnerem w wychowaniu,
ponieważ to Wy najlepiej znacie Wasze dziecko. Od Państwa uczymy się, co lubi
jeść, jak je uspokoić, w co lubi się bawić, czym jest teraz szczególnie
zainteresowane, jakie doświadczenia są lub były dla dziecka ważne. Chcielibyśmy
móc pracować wspólnie z Państwem. Z tego powodu bardzo ważne są dyskusje,
które prowadzimy przy odbiorze lub przywiezieniu dziecka, rozmowy na temat
zaplanowanych spotkań, wieczorów czy nawet wizyt rodziców i wiele innych
przydatnych informacji do współpracy.

