ДОБРЕ ДОШЛИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Като родители, Вие сте добре дошли да оставяте децата си в нашия център за
предучилищно образование, докато сте на работа или в университета. Обучен
персонал ще се грижи добре за детето Ви по най-добрия възможен начин.
Нашата среда е адаптирана към нуждите на децата, така че те да могат да се
развиват, докато растат.
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Когато детето Ви започне да ходи в центъра за предучилищно
образование
Когато детето Ви започне да ходи в центъра за предучилищно образование, е важно единият или и
двамата родители да го придружат, когато посещава детския център и преминава през период на
въвеждане в новата среда.
През този период на въвеждане и родителите, и детето ще имат възможност да видят как работи
персоналът и как околната среда е адаптирана към нуждите на децата. След като детето се почувства
сигурно и защитено, родителите могат да оставят детето в центъра. Родителите винаги са добре
дошли да обсъждат различни проблеми или въпроси, засягащи тяхното дете, за да получат по-добра
представа за това как работи и функционира центърът. Персоналът е обвързан със задължение за
запазване на поверителност.
Добра продължителност на въвеждащия период е около 5-10 дни. Определете датите за
първоначалните посещения заедно с персонала! Въвеждащият период е безплатен.

Практически съвети при ставяне на детето в центъра
•
•
•
•

Винаги оставяйте детето си с член на персонала.
Не оставайте много дълго; тръгнете си след като оставите детето си в сигурните ръце на
нашия персонал.
Кажете нещо като: „Чао“, „Тръгвам си“, „Ще се видим по-късно“, „Хубав ден“.
Не се притеснявайте, ако детето Ви започне да плаче; децата обикновено се успокояват доста
бързо.
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Основни ценности в центъра за предучилищно образование

-

ЗАЩИТА
Висшите интереси
името на детето
Защитено детството
Социална общност

в

ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА
ДЕТЕТО
Уникално и ценно
Равенство
Разнообразие

ЗДРАВОСЛОВНИ И УСТОЙЧИВИ
СТИЛОВЕ НА ЖИВОТ
Екологично мислене
Храна - дрямка тренировка

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
-

Напътствия
Чувствителност
Отзивчивост

УВАЖЕНИЕ
-

Внимание
УВАЖЕНИЕ
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Децата се учат чрез игра

Двигателни умения

За всички деца е важно да играят.
Играта развива уменията за
мислене на децата,
въображението, способността им
да дават и получават инструкции и
способността им да си сътрудничат.

Детските двигателни умения се тренират
ежедневно. Техните фини двигателни умения се
тренират, когато играем, режем и залепваме,
изграждаме, изготвяме, извършваме дейности и т.н.
Брутните двигателни умения се тренират чрез
физическа активност като бягане, катерене и
копаене в пясъка.

Природата

Езиково обучение

Работим
много
по езиковите способности на децата,
Ние прекарваме
време
в
за да развием техния речников запас и
природата, където децата могат да
способностите
им и
да се изразяват. Четем истории,
научат за сезоните,
растенията
рими
и
лесно
запомнящи
се стихове и играем
животните. Преживяванията в
природата саразлични
добри за езикови
здраветоигри.
и Говоренето с деца всеки ден
е друг начин, по който развиваме техния речников
физическата форма на децата и
запас
и разбиране
на езика.
спомагат да се
стимулира
тяхното
въображение.
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Часове на грижи

ВРЕМЕ
НАВЪН
РАЗНООБРАЗНИ
ДЕЙНОСТИ

П
Р
И
К
А
З
К
А

РАЗНООБРАЗНИ
ДЕЙНОСТИ

ДЕНЯТ
ЗАПОЧ
ВА

ГРАФИК НА
ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР
Времето за грижи за детето обикновено се определя въз основа на работното време на родителя.
Семействата купуват определен брой часове месечно в съответствие с нуждите на семейството.
Часовете за грижи за детето се резервират автоматично в програмата Päikky. Повече информация
можете да намерите в центъра.
Договорените часове трябва да се спазват! Винаги уведомявайте центъра ако друго лице, различно
от родителите на детето, ще взема детето. Само възрастни могат да оставят и вземат деца от центъра
за дневни грижи.
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Храни и специални хранителни режими
Малките деца се нуждаят от храна през деня за енергия и добро здраве. През целия ден тук в
центъра сервираме обяд, закуска и лека закуска. Моля уведомете ни, ако детето Ви има хранителни
алергии. Необходими са медицински свидетелства за хранителни алергии!

Облекло
Излизаме навън всеки ден, независимо от времето! Децата се нуждаят от практични дрехи и
резервни дрехи за преобличане. Децата трябва да бъдат топло облечени, за да не изстинат. Свежият
въздух е добър за децата и им помага да останат здрави и във форма.
Децата се нуждаят от дъждобрани и гумени ботуши в дъждовни дни!

Топли дрехи за през зимата; гащеризони, шапки и ръкавици!

Напишете името на детето си върху дрехите му!
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Подходящи обувки за носене навън. Както летни, така и зимни обувки.

Болни деца
Винаги информирайте центъра§персонала, когато детето Ви е болно. Децата трябва да останат
вкъщи, когато са болни, отчасти за да не заразяват другите деца, а също и защото трябва да се
възстановят.
•
•

Ако детето Ви има температура, то трябва да останат вкъщи, докато не се свали
температурата му за цял ден
След стомашен вирус/диария детето Ви трябва да остане вкъщи поне 48 часа след като
последно е имало диария.
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Таксата за центъра за предучилищно образование се определя от брутните доходи и размера
на семейството на родителите в съответствие със закона за таксите за клиенти в рамките на
предучилищното образование.
•
•
•

Таксата се фактурира на общината за целия месец.
Ако не подадете информация за дохода си, най-високата такса ще бъде приложена
автоматично.
Общината може да отговори на всички въпроси, които може да имате относно таксата.

Партньори
В областта на предучилищното образование си сътрудничим при необходимост със специализирани
учители в предучилищна възраст, консултантски персонал, социален и здравен персонал, психолози
и терапевти. Всяко такова сътрудничество се предприема в съгласие с настойника на детето.
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