Dlaczego dzieci powinny uczęszczać
do żłobka/przedszkola (tzw. KiTa)? Pięć powodów:

NASZE DZIECI, NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Czas spędzony w żłobku/przedszkolu (KiTa) jest pouczającą
i ważną fazą w życiu dzieci, niezależnie od tego, czy rodzice
pracują, czy nie.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin imigranckich,
poprzez aktywizację rodziców oraz poprzez wspieranie ich
kompetencji w angażowaniu się w życie szkoły, jest głównym
celem MigrantenElternNetzwerk in Niedersachsen – MEN (Sieć
Współpracy Rodziców-Migrantów w Dolnej Saksonii).

Pięć powodów, dla których warto, wysłać dziecko do żłobka/
przedszkola (KiTa).

1 Nauka przez zabawę: Dzieci są z natury ciekawe.

Przedszkola i żłobki (KiTa) oferują wiele interesujących zajęć
takich jak np. malowanie, majsterkowanie, słuchanie muzyki,
śpiewanie itp.
Dzięki zabawie dzieci rozwijają się szybciej.

2 Radzenie sobie z innymi ludźmi: Zabawa z
innymi dziećmi, wzmacnia umiejętności społeczne, takie jak
współpraca i szacunek.

Jednocześnie reprezentujemy rodziców-migrantów wobec decydentów w polityce, edukacji i administracji na poziomie lokalnym.

Ein Netzwerk der
Arbeitsgemeinschaft
Migrantinnen, Migranten und
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www.men-nds.de

Dalsze informacje o MigrantenElternNetzwerk in Niedersachsen – MEN (Sieć Współpracy Rodziców-Migrantów w Dolnej
Saksonii) i naszych sieciach regionalnych są dostępne w
różnych językach na naszej stronie internetowej
www.men-nds.de

W żłobku/przedszkolu dzieci uczą się także typowych prac
domowych takich jak np. nakrywanie do stołu, sprzątanie.

3 Przygotowanie do pójścia do szkoły:

Pomyślny start szkolny zależy nie tylko od „dojrzałości” lecz
także od przygotowania dziecka do szkoły. Tu ważną rolę
odgrywają przedszkola, w których dzieci nie muszą jeszcze
umieć czytać i pisać, ale uczą się przestrzegania zasad,
koncentracji oraz użycia kredek i papieru. Dlatego od 5 roku
życia dziecko zdecydowanie powinno pójść do przedszkola.

4 Nauka ęzyka niemieckiego: W żłobku/prze-

dszkolu (KiTa) dzieci rozmawiają z nauczycielami i innymi dziećmi po niemiecku. Nauczyciele śpiewają i czytają
dzieciom. W rezultacie dzieci uczą się języka niemieckiego
znacznie szybciej.
Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią uczyć się różnych
języków równocześnie. Jednoczesna nauka języka niemieckiego w przedszkolu oraz języka ojczystego w domu
sprzyja rozwojowi dziecka.

Kontakt:
MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen
Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 9215106

Fax: (0511) 9215527

elternnetzwerk@amfn.de

www.men-nds.de

Moje dziecko idzie do
żłobka / przedszkola (tzw. KiTa)
Nauka - Zabawa – Rozwój talentów

Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen wird gefördert durch:

5 Czas wolny dla rodziców: Przedszkola i żłobki
(KiTa) zapewniają dzieciom opiekę dzienną. Rodzice mogą
wykorzystać ten czas na zakupy, sprzątanie, kurs językowy
czy pracę zawodową.

Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen wird unterstützt durch:

Codzienny kontakt z innymi rodzicami i wychowawcami w
żłobku/przedszkolu, to równieź szansa na szlifowanie języka
niemieckiego przez Państwa.

Polnisch

Placówka dziennej opieki nad dziećmi (KiTa) – co to jest?
Do placówek opiekuńczo - wychowawczych zalicza się:

Co jest jeszcze ważne:

Żłobki/przedszkola. (KiTa) są różne.
Sensowne jest zadanie następujących pytań:

• żłobki (grupa wiekowa od 1 do 3 lat)
• przedszkola (grupa wiekowa do 3 do 6 lat)

Od kiedy przysługuje dziecku miejsce w żłobku/przedszkolu?
Dzieci od ukończenia pierwszego roku życia mają prawo do miejsca w żłobku/przedszkolu (KiTa).

Godziny otwarcia żłobka/przedszkola?
Szczegóły oferty są różne w zależności od konkretnej placówki.
Czasem dostępne są całodzienne lub popołudniowe miejsca.

Rekrutacja do żłobka/przedszkola (KiTa) - jak dostać
miejsce?
Miejsca należy szukać w pobliżu miejsca zamieszkania. Można
zapytać krewnych, przyjaciół, sąsiadów, rozejrzeć się po okolicy.
Jeśli nie można znaleźć przedszkola w pobliżu, należy zapytać
w Urzędzie Miasta/Gminy.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek?
Śniadania i obiady podawane są w określonych godzinach.
Należy się dopytać w konkretnej placówce, czy dziecko musi
przynosić jedzenie z domu czy otrzyma posiłek na miejscu (za
opłatą - możliwe są zniżki).

Jak zarejestrować moje dziecko w żłobku/przedszkolu
(KiTa)?
Wniosek można złożyć bezpośrednio w wybranej przez Państwa
placówce, co najmniej 3 miesiące, a jeśli to możliwe nawet rok
przed planowanym pójściem dziecka do żłobka/przedszkola.
O organizację rejestracji należy zapytać bezpośrednio w danej
placówce.

!

Wskazówka: Liczba miejsc w żłobkach/przedszkolach
jest ograniczona. Złożenie wniosków w kilku placówkach zwiększa szansę na to, że dziecku zostanie
przyznane miejsce. O wolnym miejscu w żłobku/przedszkolu zostaną Państwo poinformowani pisemnie lub
telefonicznie.

Czy mogę obejrzeć placówkę (KiTa) przed rejestracją?
Tak, można poznać kadrę przedszkolną, porozmawiać o priorytetach placówki. Na spotkanie należy się wcześniej umówić.

Ile kosztuje pobyt dziecka w placówce?
Od 1 sierpnia 2018 r., dzieciom od trzech lat do rozpoczęcia
nauki szkolnej, przysługują bezpłatne miejsca w żłobkach/przedszkolach. Dotyczy to ośmiu godzin dziennie, pięć dni w tygodniu.
Opłata za wyżywienie jest uzależniona od Państwa dochodów.
Jak mogę współpracować z placówką (KiTa)?
System edukacji w Niemczech opiera się na aktywnym udziale
rodziców. Dlatego bardzo ważna jest współpraca Państwa z
wychowawcami, którą umożliwiają:
- regularne rozmowy z wychowawcami dotyczące rozwoju
dziecka;
- zebrania grupowe z rodzicami (Elternabend), popołudniowe
spotkania (Elternnachmittag) lub spotkania rodziców przy
kawie (Elternkaffee);
- udział w organizowanych uroczystościach, imprezach,
majsterkowaniu itp.

Gdzie mogę uzyskać formularz zgłoszeniowy, aby
zarejestrować moje dziecko?

?

Komu przekazać formularz
zgłoszeniowy?

?

Jak długo trwa opieka nad
dzieckiem?

?

Kiedy mogę obejrzeć
placówkę (KiTa)?

Czy moje dziecko powinno
przynieść śniadanie?

Czy instnieje Grupa „rodzice –
dzieci“(Eltern-Kind-Gruppe),
poprzez którą można się
zapoznać z placówką (KiTa)?

?

