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НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК "KITA"

1. Умови зарахування

1.1

Німецько-український дитячий садок "KITA" приймає
дітей у віці від 1,5 року до досягнення шкільного віку.
Так як кількість міць обмежена, зараховуються діти:
німецькомовних родин;
чиї батьки зацікавлені у вихованні німецькою мовою.
Важлива інформація для дітей, для яких німецька мова не є
рідною! Такі діти в усіх групах відвідують додаткові заняття з
німецької мови. За рекомендацією дитячого садку батьки
зобов’язані забезпечувати та підтримувати позитивний розвиток.
Дитячий садок дає загальну рекомендацію на зарахування
до школи.

1.2

Зарахування до дитячого садку відбувається протягом всього
року. Передумовою для зарахування є вільні місця.
Навчальний рік в садочку починається 1 вересня кожного
поточного року.

1.3 Для зарахування необхідно подати наступні документи:
1.3.1 Заява на вступ
Заява має бути повністю заповнена та підписана.
1.3.2 Медичні довідки.
Форма Ф-063
1.3.3 Копія довідки про щеплення.
1.3.4 Письмова згодна на використання фото- та відеозображень
дитини.
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2. Години роботи
дитячого садку
2.1

Канікули в дитячому садку співпадають з канікулами
в Німецькій школі в Києві, включаючи літні канікули,
і затверджуються Правлінням Шкільного Об’єднання.
На осінніх та весняних канікулах за попереднім записом
є можливість відвідування чергової групи.

2.2 Дитячий садок працює з 7.30 до 18.30.
2.3 Дітей можна приводити до клубу з 7.30 до 9.00.
Дітей необхідно забирати вчасно, починаючи з 17.00 та
не пізніше 18.30.
2.4 Якщо дитину забирають невчасно, то за кожні 15 хвили нагляду
буде виставлено рахунок на 10 Євро.
2.5 Про дні, в які дитячий клуб не буде працювати (підвищення
кваліфікації персоналу, святкові дні, тощо) буде повідомлено
заздалегідь.
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3. Відвідування дитячого садку
3.1

В інтересах дитини та групи дитячий садок треба відвідувати
регулярно. Якщо дитина не може прийти до клубу, про це
необхідно повідомити вихователя.

3.2 При відвідуванні дитячого садку діти мають бути вдягнені у
практичний одяг, який підходить для ігор в групі та на подвір’ї,
та який дитина може легко зняти та вдягти самостійно.
3.3 В дитячому клубі є достатньо іграшок для гри та творчості, отже
діти можуть приносити до клубу власні іграшки лише у «день
іграшок» по п’ятницях, або за домовленістю з вихователем.

3.4 Дитячий садок не несе відповідальності за втрату або пошкодження одягу, іграшок, цінних предметів або інших предметів,
які принесла дитина.
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4. Правила поведінки в разі
хвороби дитини
4.1

Керівництво дитячого садку має бути повідомлене про фізичні
особливості або особливості, які дитина має по здоров’ю,
наприклад, різного виду інвалідність, алергії або непереносимості.

4.2 Якщо дитина хворіє на інфекційну хворобу, про це невідкладно
необхідно повідомити дитячий садок.
4.3 В разі відсутності дитини батьки зобов’язані повідомляти дитячий
садок. Повідомлення можна відправити електронною поштою на
адресу kitaleitung@dskiew.com.ua або сповістити по
телефону +380443793217
4.4 В разі, якщо дитина хворіє на інфекційну хворобу, а батьки не
виконали своїх зобов’язань, педагогічний персонал садку має
право тимчасово відсторонити дитину від відвідування дитячого
мовного клубу.

5. Нагляд та повернення до дому.
5.1

Протягом годин роботи дитячого садку педагогічний персонал
дитячого садку несе відповідальність за ввірених їм дітей.

5.2 Обов’язок педагогічного персоналу по нагляду за дитиною
починається з моменту передачі дитини в садок і закінчується
після того, як дитину передали батькам або дитина залишила садок.
5.3 Якщо дитину з садка забирають не батьки, про це необхідно
зробити відповідний запис у «Переліку осіб, які мають право
забирати дитину». Це правило стосується також братів та сестер,
або інших членів родини.
5.4 Якщо не було інших домовленостей, на спільних заходах (наприклад,
святах або екскурсіях) нагляд за дітьми здійснюють їх батьки.
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6. Страховка
6.1

Під час перебування в садку та під час перебування на заходах,
які організовує дитячий садок, діти мовного клубу є застрахованими.

6.2 Страхування дітей не розповсюджується на шлях до дитячого
садку та з нього.

7. Співпраця з батьками



7.1

Співпраця з батьками є необхідною для якомога кращої організації
перебування дитини в садку. Для цього педагогічний персонал
дитячого клубу пропонує різноманітні можливості, які мають бути
використані відповідним чином.

7.2

Особливу роль у співпраці між батьками та дитячим клубом
відіграє батьківський комітет. Він може висловлювати побажання
щодо організації роботи та структури дитячого садку.
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8. Витрати
8.1

Згідно порядку про оплату за навчання (спільний документ для
школи та дитячого клубу) батьки сплачують наступні внески:
за дітей, які відвідують групу «Гномики»: 620 Євро на місяць.
інші групи: 660 Євро на місяць.
Згідно договору є можливість отримати знижку для братів та
сестер.

8.2 При зарахуванні дитини до дитячого садку сплачується
одноразовий реєстраційний збір в розмірі 750 Євро.

9. Припинення дії договору
9.1

Договір укладається на один навчальний рік. Його дія може бути
продовжена на наступний навчальний рік за згодою обох сторін.

9.2 Припинення дії договору посеред навчального року можливе
лише за певних обставин (дивіться договір).
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