Toți copiii au dreptul de la prima zi de naștere până la
intrarea în școală să meargă la o creșă, la o grădiniță
cu program normal sau lung sau la un serviciu de
îngrijire de zi.
De ce este bine pentru copilul meu să ﬁe îngrijit în
timpul zilei?
Copiii care nu vorbesc de loc sau bine limba germană,
învață aici mai devreme limba germană. Când se joacă
cu alți copii, ei dobândesc competenţe importante, de exemplu să trateze cu considerație pe altcineva și să rezolve conﬂicte. Aceste cunoștințe ajută copilul la pregătirea
pentru școală.
În timp ce copilul este îngrijit, dvs. ca părinţi aveți timp
de exemplu să învățaţi, să lucraţi şi să vă ocupaţi de
lucruri le casnice.
Fiecare familie este binevenită!
Într-o grădiniță veți cunoaşte alți părinți și copii. Toată
lumea este binevenită. Dacă aveți vreo dorință sau
îndoială, discutați cu educatoarele şi educatorii despre
acest lucru!

Ce pot face părinții in cadrul creşei sau grădiniţei?
Părinții participă activ la viața din grădiniţă de exemplu
ajută la organizarea festivităţilor. Au loc regulat convorbiri, în care discutaţi cu educatoarele şi educatorii despre
copilul dvs.
Ce fac in cadrul creşei sau grădiniţei?
La început veți însoți copilul în grupă și rămâneți acolo
până când copilul se va simți familiarizat. Dvs. stabiliţi
împreună cu educatoarele şi educatorii când lăsaţi copilul singur la grădiniţă.
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Cum găsesc o grădiniță și cum îmi înscriu copilul?
Căutați în apropierea locuinţei dvs. o grădiniță potrivită!
Întrebaţi acolo care este procedeul de înscriere!
Informații despre diferitele grădinițe sunt oferite şi de
Directia de Asistența Sociala si Protecţia Copilului.
Cât costă îngrijirea la grădiniță?
Costurile pentru grădiniță și pentru mâncare sunt diferite. Pentru părinții care au bani puţini există subvenții. În
unele localităţi grădinița este chiar gratuită.

Când începe grădiniţa și când se termină?
Orarul depinde de ﬁecare grădiniță și de locurile disponibile. Există locuri de îngrijire a copiilor pentru întreaga zi și locuri pentru dimineață sau după-amiază.
Se dă de mâncare copilului meu?
La grădiniţă există de obicei anumite ore stabilite pentru
micul dejun și masa de prânz. Întrebați dacă trebuie să
aduceți micul dejun pentru copilul dvs. sau dacă acesta
va primi mâncarea acolo. Dorințe speciale și reguli de
mâncare pot ﬁ discutate cu educatoarele şi educatorii.
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Luăm masa
împreună

Convorbire de înscriere/admitere
Convorbire cu părinţii
Lucru manual,
Citire

Cum arată viața de zi de zi a
grădiniței?

Ne jucăm, mâncăm, dormim, cercetăm, facem
gimnastică, citim, pictăm, învățăm, râdem,
cântăm, meşterim, facem excursii, găsim prieteni,
sărbătorim ...

Sărbătorim

Unde mai poate ﬁ îngrijit copilul meu?
În plus față de grădiniţă, există și servicii de ingrijire de
zi. Aceasta este, de obicei, o formă mai mică de îngrijire
familială și este folosită mai ales pentru copiii sub trei
ani. Informații suplimentare găsiţi la:
www.bvktp.de

