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Vorwort – Передмова

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern,
das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und 

Teilhabe (bbt) e.V. dient der bundesweiten Vernetzung von 

Migrantennetzwerken und -verbänden im Bereich der Zusammenarbeit 

mit Eltern, um deren Kompetenzen und Potenziale als wichtige Akteure 

der Integrationsförderung zu bündeln und Synergien herzustellen. Es zielt 

darauf ab, Barrieren der Elternbeteiligung im Bildungssystem abzubauen 

und setzt sich für mehr Bildungsgerechtigkeit ein.

Das bbt möchte Ihnen mit dieser Broschüre einen Wegweiser für den 

Bereich „Kita und Tagespflege“ in ihrer Muttersprache an die Hand geben. 

Die Originalbroschüre für die östlichen Bundesländer wurde uns 

freundlicherweise von dem Landesnetzwerk Migrantenorganisationen 

Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V. zur Verfügung gestellt. Da wir ein 

Bundesverband sind, haben wir die Broschüre entsprechend für alle 

Bundesländer angepasst und für die ukrainische Community ins 

Ukrainische übersetzt.

Шановні батьки!
Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und 

Teilhabe (bbt) e.V. є федеральною мережею батьківських мігрантських 

організацій та об'єднань у сфері співпраці з батьками з метою об'єднання 

їхніх компетенцій та потенціалів для сприяння інтеграції та створення 

синергій. Вона спрямована на подолання бар'єрів щодо участі батьків  

у системі освіти та виступає за більшу рівноправність у сфері освіти.

У цій брошурi bbt пропонує вам путівник у темі "дитячi садки" на вашій 

рідній мові. 

Оригінал брошури для східних федеральних земель був люб'язно 

наданий нам Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt 

(LAMSA) e.V. Оскільки ми є федеральним об'єднанням, ми адаптували 

брошуру відповідно для всіх федеральних земель і переклали її 

українською мовою для української діаспори.
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Es gibt große und kleine KiTas. Die Zahl der Kinder in einer Einrichtung 
variiert von 6 bis 200 Kindern.
Für die ganz jungen Kinder bis 3 Jahre gibt es oft in der KiTa einen extra 
Bereich. Diesen nennt man  Krippe. 
Ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt gehen die Kinder 
in den  Kindergarten.  
In den meisten KiTas gibt es beide Bereiche: Krippe und Kindergarten. 
Diese Einrichtungen heißen auch  Kindertagesstätten.  
In einigen KiTas gibt es auch gemischte Gruppen. Das bedeutet: die 
ganz kleinen Kinder aus der Krippe wachsen mit den älteren Kindern 
aus dem Kindergarten zusammen.

6

1.1  Formen der Kinderbetreuung 

Alle Kinder in Deutschland haben einen Anspruch auf 
 eine Kinderbetreuung. 
Es gibt  eine frühkindliche (vorschulische) Kinderbetreuung  
für die Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. 
Diese Betreuung für die Kinder findet in  Kindertageseinrichtungen  
(abgekürzt  KiTas ) und in der  Tagespflege  statt. 
Es gibt auch eine Kinderbetreuung für die Schulkinder von der 1. Klasse 
bis zu 6. Klasse. Diese Kinderbetreuung findet meistens im Hort statt. 
Mehr Informationen über den Hort finden Sie in unserer anderen  
 Broschüre „Eltern - Information: Schule“. 

Frühkindliche (vorschulische) 
Kinderbetreuung    Alter
Kindertagespflege    0 – 3 Jahre
Krippe       0 – 3 Jahre
Kindergarten     3 – bis Schuleintritt
Kindertagesstätte    0 – bis Schuleintritt
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1.1  Форми догляду за дітьми

Всі діти в Німеччині мають право на отримання догляду.
Існує ранній (дошкільний) догляд за дітьми від народження  
до чатку навчання в школі. Цей догляд за дітьми здійснюється 
в дитячих  садках (KiTas) та в групах денного догляду за 
дітьми.
Також існує догляд за дітьми шкільного віку з 1 по 6 клас. 
Цей догляд за дітьми зазвичай відбувається в групах 
продовженого дня. Більше інформації про групи 
продовженого дня ви можете знайти в іншій нашій брошурі 
«Інформація для батьків: школа».

Догляд за дітьми раннього  
 (дошкільного) віку    Вік  
Денний догляд за дітьми   від 0 до 3 років 
Ясла       від 0 до 3 років
Дитячий садок    від 3 років - до школи
Заклад денного догляду за дітьми  від 0 до школи

Існують великі і маленькі KiTas. Кількість дітей у закладі може 
становити від 6 до 200.
Для зовсім маленьких дітей до 3 років зазвичай в KiTa 
передбачена додаткова зона, яка називається Krippe - ясла.
Від досягнення віку 3-х років і до початку навчання в школі діти 
відвідують дитячий садок.
У більшості дитячих садків є обидві складові: ясла та дитячий 
садок. Ці заклади також називаються Kindertagesstätten - заклади 
денного догляду за дітьми.
У деяких дитячих садках зустрічаються також змішані групи. Це 
означає, що наймолодші діти з ясел виховуються разом зі 
старшими дітьми з дитячого садка.
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Es gibt auch eine weitere Möglichkeit zur Kinderbetreuung. 
Diese heißt  Tagespflege.  
Die Tagespflege-Stellen betreuen maximal bis zu 5 Kinder. 
Die  Tagesmütter  und  Tagesväter  betreuen die Kinder in der 
Tagespflege. 

Die Preise für den Besuch der KiTa oder Kinder-Tagespflege sind laut 
Landesgesetz gleich. Einige Tagespflege-Stellen nehmen die Kinder nur 
bis zu 3 Jahren. Andere Tagespflege-Stellen nehmen die Kinder im Alter 
von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und manchmal sogar länger. Die 
Angebote von Tagespflege-Stellen unterscheiden sich von Ort zu Ort. 

Die Kinderbetreuung für die Schulkinder bis zum Abschluss der 
6. Klasse erfolgt im Hort oder manchmal in der Tagespflege.
Die betreuenden Personen in der KiTa und in der Tagespflege haben 
eine Ausbildung oder ein Studium im pädagogischen Bereich 
absolviert.

1.2   Träger der Kinderbetreuung  
Es gibt  kommunale Träger  und  freie Träger  für Kinderbetreuung.

Die kommunalen KiTas gehören den Kommunen, Gemeinden oder 
Städten. Die kommunalen Träger haben meistens viele KiTas. 

Die anderen KiTas sind in  freier Trägerschaft.  Es gibt viele freie Träger. 
Jeder freie Träger hat oft nur eine begrenzte Zahl von KiTas.

Die kommunalen Träger haben jeweils eine  zentrale Stelle zur  
 Anmeldung.  Eine Anmeldung für einen kommunalen KiTa-Platz reicht 
für alle kommunalen Einrichtungen in einer Stadt oder Gemeinde aus. 
Sie müssen nur die Wunsch-Kitas benennen. Sie können auch nach der 
ersten Anmeldung die Anzahl der Wunsch-KiTas noch erweitern.

 Jeder freie Träger hat eine eigene Stelle zur Anmeldung.  
Sie müssen Ihr Kind immer bei jedem freien Träger dort einzeln 
anmelden.
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Також є ще один варіант догляду за дитиною. Вiн називається 
денний догляд. У групах денного догляду може перебувати не 
більше 5 дітей. За дітьми в групах денного догляду дбають няні.

Вартість перебування дитини в дитячому садку в різних 
федеральних землях та муніципалітетах може відрізнятися. Деякі 
групи денного догляду приймають дітей лише у віці до 3 років. Інші 
– дітей віком від 3 років до початку навчання в школі, іноді навіть і 
довше. Послуги, що пропонуються денними центрами, відрізняються 
один від одного в різних місцях.

Догляд за дітьми шкільного віку до закінчення 6-го класу 
здійснюється в групах продовженого дня або іноді в закладах 
денного догляду.
Працівники дитячих садкiв та груп денного догляду мають 
відповідну педагогічну освіту або пройшли професійну підготовку.

1.2   Надавачі послуг з догляду за дітьми 

Існують муніципальні та приватні надавачі послуг з догляду за 
дітьми. 

Муніципальні дитячі садки належать муніципалітетам, громадам або 
містам. Муніципальні установи, як правило, мають багато дитячих 
садків.

Решта дитячих садків управляються приватними надавачами 
послуг. Існує багато приватних надавачів послуг. Кожен приватний 
надавач послуг зазвичай має лише обмежену кількість дитячих 
садків.

Кожна з муніципальних установ має центральний реєстраційний 
офіс. Одна заявка на місце в муніципальному дитячому садку є 
достатньою для всіх муніципальних закладів у місті чи громаді. Вам 
потрібно лише вказати бажані дитячі садки. Після першої реєстрації 
кількість бажаних дитячих садків ще можна збільшити.

Кожен приватний надавач послуг має власний реєстраційний 
офіс. Ви повинні завжди реєструвати свою дитину індивідуально у 
кожному приватному закладі.
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         Träger
          Kommunaler                             Freier   
                    |                                                |
         Viele KiTas                                 weniger KiTas      
                  |                                           |                      
     1x Anmeldung                         separate Anmeldungen
           für viele                                     für jede

Tagespflege-Stellen haben keine Trägerschaft. Tagesmütter und 
Tagesväter sind selbstständige private Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Sie betreiben meisten nur eine einzelne 
Tagespflegestelle. Eine  individuelle Anmeldung  ist für jede 
andere Tagespflege nötig.  

1.3   Aufgaben der Kinderbetreuung 
 Erzieherinnen und Erzieher, Kindheitspädagoginnen und 
 Kindheitspädagogen Tagesmütter und Tagesväter, 
 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen  sind für die 
Kinderbetreuung zuständig. 
Sie heißen auch  pädagogische Fachkräfte.  Sie: 

• sind alle qualifiziert, geprüft und zugelassen für die Arbeit in den 
KiTas oder der Tagespflege 

• unterstützen Ihr Kind beim Entdecken, Erforschen und Lernen
• tun alles, damit es Ihrem Kind in der KiTa und  

Tagespflege gut geht
Das Wohl Ihres Kindes steht für die pädagogischen Fachkräfte 
immer im Vordergrund.
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            Надавач послуг
        Муніципальний   Приватний   
       |    |
          Багато KiTas   менше KiTas   
       |    | 
   1x реєстрація  окрема заявка
   для багатьох  для кожного 
   закладiв   закладу

Групи денного догляду за дiтьми працюють анi на муніципальнi,  
анi на приватнi установи. Няні є незалежними приватними 
підприємцями. Зазвичай вони мають лише один центр денного 
догляду. Для відвідування будь-якого іншого закладу денного 
догляду необхідна індивідуальна реєстрація.

1.3  Завдання догляду за дітьми.

За догляд за дітьми відповідають вихователі, дитячі педагоги, 
няні та соціальні педагоги. Ще їх називають педагогічними 
фахівцями. Вони:

• всі мають кваліфікацію, пройшли перевірку та отримали 
дозвіл на роботу в дитячих садках;

• підтримують вашу дитину у пізнанні, дослідженнях та 
навчанні;

• роблять все можливе для того, щоб ваша дитина була 
задоволена перебуванням у дитячому садку.

Благополуччя Вашої дитини завжди на першому плані для 
педагогів.
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1.4  Anspruch auf Kinderbetreuung

Anspruch auf Kinderbetreuung besteht für alle Kinder ab dem 
Zeitpunkt ihrer Geburt. Viele Kinder gehen jedoch ab ihrem ersten 
Geburtstag oder später in die KiTa oder in die Tagespflege. 
Braucht Ihr Kind eine  besondere Förderung?  Hat Ihr Kind eine 
anerkannte geistige oder körperliche Behinderung?

Die Kinder mit besonderem Förderbedarf und anerkannten 
Behinderungen können in jede beliebige Kinderbetreuungs-
Einrichtung in Sachsen-Anhalt gehen. 

Manche Kinderbetreuungs-Einrichtungen haben besonders viel 
Erfahrung im Umgang mit spezialisierten Förderbedarfen der Kinder. Es 
gibt dort qualifizierte Fachkräfte. Diese Einrichtungen sind zusätzlich 
oft barrierefrei und für die Rollstuhl-Fahrerinnen und Rollstuhl-Fahrer 
zugänglich. Sie heißen  integrative KiTas. 
Es gibt auch Tagespflege-Stellen für die Kinder mit besonderem 
Förderbedarf.

Sagen Sie bitte den pädagogischen Fachkräften, welche Besonderheiten 
und Gewohnheiten Ihr Kind hat! Es ist für sie sehr wichtig. Ihr Kind soll 
sich in der KiTa oder Tagespflege wohlfühlen!
Sie können weitere Informationen über diese KiTas oder Tagespflege-
Stellen beim örtlichen Sozialamt, Jugendamt oder direkt in den KiTas 
und Tagespflege-Stellen bekommen.

Sie sind noch nicht lange in Deutschland. Darf Ihr Kind trotzdem 
die KiTa oder Tagespflege besuchen?

Alle Kinder in Deutschland haben das Recht auf einen 
Kinderbetreuungs-Platz. Sie müssen dafür Ihren Wohnort
in Deutschland haben und eine Anmeldebestätigung.
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1.4   Право на догляд за дитиною
Всі діти мають право на догляд з моменту народження. Однак, 
багато дітей ідуть до дитячого садка не раніше досягнення віку  
в один рік або пізніше.
Ваша дитина потребує особливої опіки? Ваша дитина має 
підтверджену психічну або фізичну інвалідність?

Діти з особливими потребами та підтвердженою інвалідністю 
можуть відвідувати будь-який заклад догляду за дітьми.

Деякі заклади мають досвід роботи з дітьми з особливими 
потребами. Там працюють кваліфіковані фахівці. Ці будівлі 
зазвичай пристосовані для людей на інвалідних візках. Вони 
називаються інтегративними дитячими садками - integrative 
KiTas. Також існують групи денного догляду за дітьми  
з особливими потребами.

Будь ласка, повідомляйте вихователів про особливі потреби та звички 
вашої дитини! Для них це дуже важливо. Ваша дитина повинна 
відчувати себе комфортно в дитячому садку!
Більш детальну інформацію про такі заклади ви можете отримати в 
місцевому управлінні соціального захисту, управлінні у справах молоді 
або безпосередньо в дитячих садках.

Ви ще недовго перебуваєте в Німеччині. Чи може ваша дитина все одно 
відвідувати дитячий садок?

Всі діти в Німеччині мають право на отримання місця в дитячому садку. 
Для цього необхідно мати місце проживання в Німеччині та 
підтвердження про реєстрацію.
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1.5  Warum sollte Ihr Kind in die Kinderbetreuung?

Der Besuch der KiTa und Tagespflege ist freiwillig. 
Sie entscheiden: wird Ihr Kind eine KiTa oder Tagespflege besuchen 
oder nicht. Für die Entwicklung Ihres Kindes ist jedoch der Besuch der 
KiTa oder Tagespflege sehr wichtig. 

Die Kinder können in der KiTa und Tagespflege:
• andere Kinder kennenlernen und Freunde finden 
• lernen, sich ohne Gewalt zu streiten und sich wieder zu vertragen 
• in der Gruppe Spaß haben, lachen, singen
• neue interessante Sachen erforschen und entdecken
• die deutsche Sprache lernen
• Ausflüge machen
• schlafen und essen.

Die Eltern können in der KiTa oder in der Tagespflege aktiv werden. Sie 
können:

• andere Erwachsene kennenlernen 
• Ihre Erfahrungen austauschen und Vorschläge machen
• Feste und Veranstaltungen mitgestalten
• Freunde finden
• sich Hilfe in Erziehungsfragen holen

dann auch
• arbeiten gehen, 
• eine Ärztin oder einen Arzt besuchen, 
• etwas zu Hause machen, 
• einen Deutschkurs besuchen oder
• sich ausruhen.

14
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1.5  Чому Ваша дитина потребує відвідувати   
  дитячий садок? 
Відвідування дитячих садків є добровільним.
Ви вирішуєте самі, чи буде ваша дитина відвідувати дитячий садок. 
Однак перебування дитини в дитячому садку дуже важливе для її 
розвитку.

В дитячому садку діти можуть:

• познайомитися з іншими дітьми та завести друзів;
• навчитися сперечатися без жорстокості і знову миритися;
• веселитися, сміятися і співати в групі;
• досліджувати та відкривати для себе нові цікаві речі;
• вивчати німецьку мову;
• їздити на екскурсії;
• спати та їсти.

Батьки можуть брати активну участь у роботі дитячого садка. Вони 
можуть:

• познайомитися з іншими дорослими;
• ділитися своїм досвідом та вносити пропозиції;
• допомогати в організації урочистостей та інших заходів;
• знайти друзів;
• отримати допомогу в питаннях виховання дітей;

а також:
• вийти на роботу;
• відвідати лікаря;
• зайнятися чимось вдома;
• відвідувати курси німецької мови;
• відпочити;
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Sie oder er erzählt Ihnen:
• was Ihr Kind in der KiTa oder in der Tagespflege  

machen kann
• welche besonderen Angebote es in der Einrichtung gibt
• was Sie für die Anmeldung brauchen
• wie lange Sie dort auf einen freien Platz warten müssen. 

Sie oder er zeigt Ihnen auch die Einrichtung oder 
Tagespflegestelle. 
Sie können alles anschauen und sich danach entscheiden.

2. KiTa und Tagespflege – Anmeldung

2.1   Auswahl einer KiTa oder Tagespflege

Es ist nicht immer einfach eine passende KiTa oder Tagespflege für Ihr 
Kind zu finden. 
Sind Sie unsicher und haben Fragen? Möchten Sie sich die KiTa oder 
Tagespflege vor der Anmeldung anschauen? 
Das können Sie gerne machen. Bitte rufen Sie die Leiterin oder den 
Leiter der Einrichtung, Tagesmutter oder Tagesvater an 
und vereinbaren Sie einen Termin. 
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2.1  Вибір дитячого садка

Не завжди легко знайти відповідний дитячий садок для своєї 
дитини.
Ви не визначилися і маєте питання? Ви хотіли б подивитися на 
дитячий садок перед реєстрацією?
Ви можете це зробити. Будь ласка, зателефонуйте керівнику 
закладу, вихователю з дитячого садка або няні з групи денного 
догляду та домовтеся про зустріч.

Вона або він скаже вам:
• що ваша дитина може робити в цьому закладі або в групi;
• які спеціальні пропозиції існують в цьому закладі;
• що потрібно для реєстрації;
• скільки часу доведеться чекати на вільне місце.

Вам дадуть можливість оглянути дитячий садок. Ви можете все 
побачити, і вже тоді вирішувати.

2.   Дитячий садок – реєстрація
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2.2   Betreuungsplatz - Anmeldung 

Sie müssen Ihr Kind erst  anmelden,  um einen Betreuungsplatz in der 
KiTa oder Tagespflege zu bekommen.  
Es ist wichtig! Sie müssen Ihre Kinder für den Platz in der KiTa oder 
Tagespflege möglichst früh vor dem gewünschten Anfang der 
Betreuung anmelden. Sonst wird es wahrscheinlich sehr schwierig, 
kurzfristig einen Platz zu finden.

Die Kinder aus der Krippe wechseln oft automatisch den Platz zum 
Kindergarten innerhalb der Kindertagesstätte. Sie müssen dann nicht 
extra auf den Platz im Kindergarten warten.

Die Anmeldung für einen KiTa oder Tagespflege-Platz kann erfolgen: 
• über ein  Online-Portal 
• über die  Online-Webseite  der Einrichtung oder  

der Tagespflege-Stelle
•  persönlich 
• schriftlich über ein  Formular.  

Die Formulare gibt es bei der Trägerverwaltung, dem Jugendamt oder direkt 
in der KiTa oder Tagespflege. Viele große Kommunen, Gemeinden oder 
Städte haben ein eigenes Online-Portal oder Webseite für die Anmeldung.
Es ist nicht immer möglich einen Betreuungsplatz direkt in Ihrer Nähe in 
Ihrer  Wunsch-KiTa  oder  Wunsch-Tagespflege  zu bekommen. 
Manchmal sind keine Plätze frei. 
Deshalb ist es immer besser, bei der Anmeldung gleichzeitig:

• mehrere KiTas oder Tagespflegestellen zu benennen
• Ihr Kind bei verschiedenen Trägern anzumelden:  

bei kommunalen und auch bei freien Trägern.

Die Anmeldung bei den Tagesmüttern und Tagesvätern erfolgt 
individuell. Eine Liste mit den Namen von Tagesmüttern und 
Tagesvätern gibt es bei der Verwaltung der Stadt, Kommune oder 
Gemeinde oder auf deren Webseite.

2. KiTa und Tagespflege – Anmeldung
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2.2  Місце в дитячому садку - реєстрація

Для того, щоб отримати місце в дитячому садку, необхідно 
спочатку зареєструвати дитину.
Це важливо! Ви повинні зареєструвати Вашу дитину на місце  
в дитячому садку якомога раніше до запланованого початку 
перебування там вашої дитини. В іншому випадку, ймовірно, 
буде дуже важко знайти місце в короткі терміни.

Діти з ясел часто автоматично переходять до дитячого садка  
в межах одного закладу. Тоді їм не потрібно додатково чекати  
на місце в дитячому садку.

Записатися до дитячого садка можна:
• через онлайн-портал;
• через інтернет-сторінку дитячого садка;
• особисто;
• у письмовій формі за встановленою формою.

Бланки можна отримати від адміністрації закладу, Управління  
у справах молоді або безпосередньо в дитячому садку. Багато 
великих муніципалітетів, громад або міст мають власний онлайн-
портал або веб-сайт для реєстрації.
Не завжди можливо отримати місце безпосередньо за місцем 
проживання в обраному вами дитячому садку. Іноді немає 
вільних місць. 
Тому бажано при реєстрації:

• називати одночасно декілька закладів;
• зареєструвати дитину в різних закладах: муніципальних та 

приватних.

Запис до нянь проводиться індивідуально. Список з іменами і 
контактними даними нянь можна отримати в адміністрації міста, 
муніципалітету чи громади або на їхньому веб-сайті.

2.   Дитячий садок – реєстрація
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2.3  Was brauchen Sie zum Anmelden?

Sie brauchen für die Anmeldung:
• Ihre  Wohnsitz-Anmeldung   

(zum Beispiel, Einwohner-Meldebescheinigung)
•  Dokument über Ihren Aufenthaltsstatus oder Ausweis   

(zum Beispiel Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltsgenehmigung 
oder Duldungsbescheid) 

•  eventuell eine Geburtsurkunde von Ihrem Kind 

Hat Ihr Kind keine Geburtsurkunde? Dann müssen Sie sich an eine  
 Migrations-Beratungsstelle  wenden. Sie helfen Ihnen weiter. 
Ist die Geburtsurkunde von Ihrem Kind nicht auf Deutsch? Dann 
brauchen Sie eine beeidigte Übersetzerin oder einen beeidigten 
Übersetzer.  Nur beeidigte Übersetzerinnen oder Übersetzer  dürfen 
die Geburtsurkunde oder andere Urkunden übersetzen. Sie benötigen 
diese Übersetzung auch für die Beantragung von Kindergeld. 

Die Liste mit den Kontaktdaten von Übersetzerinnen  
oder Übersetzern finden Sie unter:
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen

2. KiTa und Tagespflege – Anmeldung
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2.3   Що потрібно для реєстрації?

Для реєстрації вам необхідні:
• реєстрація вашого місця проживання (наприклад, довідку 

про реєстрацію місця проживання – Einwohner-
Meldebescheinigung);

• документ про статус перебування або ідентифікаційний 
документ (наприклад, дозвіл на проживання, дозвіл на 
перебування або дозвіл на толерантне перебування);

• ймовiрно, свідоцтво про народження вашої дитини. 

Ваша дитина не має свідоцтва про народження? Тоді вам 
необхідно звернутися до міграційного консультаційного 
центру. Працівники цього закладу допоможуть вам.
Свідоцтво про народження вашої дитини оформлене не 
німецькою мовою? Тоді вам потрібен присяжний перекладач. 
Переклад свідоцтва про народження або інших документів 
дозволяється здійснювати лише присяжним перекладачам. 
Цей переклад також потрібен для оформлення допомоги на 
дитину (Kindergeld). 

Зі списком та контактними даними перекладачів можна 
ознайомитися за посиланням:
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen

2.   Дитячий садок – реєстрація
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Sie bekommen eine  Aufnahme-Bestätigung  für einen KiTa- oder 
Tagespflege-Platz und eine Einladung zum  Aufnahme-Gespräch. 

Was brauchen Sie dafür? 
Sie bekommen mit der Einladung in die KiTa eine Liste. Es kann dort 
stehen, welche Unterlagen Sie mitbringen müssen. 
Zum Beispiel:

• Impfausweis
• ärztliche Bescheinigung 
• oder noch andere Dokumente.

Bitte bringen Sie alle nötigen Unterlagen mit!

Brauchen Sie dafür  eine Dolmetscherin  oder  einen Dolmetscher?  
Dann sagen Sie dies bitte vor dem Termin in der KiTa oder Tagespflege.

2.4  Warten auf einen Betreuungsplatz
Es dauert oft mehrere Monate oder sogar bis zu einem Jahr um einen 
Betreuungsplatz in der KiTa oder Tagespflege zu bekommen. Es gibt 
dort sehr häufig  Wartelisten.  Das bedeutet: sehr viele Eltern möchten 
ihre Kinder in der gleichen Einrichtung anmelden. Sie können dann eine 
Anfrage schreiben mit der Bitte, Ihr Kind auf die Warteliste zu setzen. 
Sobald ein Platz in der Einrichtung frei wird, bekommen sie eine 
Mitteilung.

Sie müssen sich deswegen mit der Anmeldung auch beeilen. Sie können 
Ihr Kind bei freien Trägern meist schon vor der Geburt anmelden.
Bei den kommunalen Trägern sollten Sie Ihr Kind gleich nach der Geburt 
anmelden. Dann stehen die Chancen viel besser, schnell einen Platz in 
der KiTa zu bekommen. Alle Träger-Verwaltungen brauchen viel Zeit, um 
die vielen Eltern-Anfragen zu prüfen und zu bearbeiten.

2. KiTa und Tagespflege – Anmeldung
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Ви отримаєте підтвердження одержання місця в дитячому 
садку та запрошення на вступну співбесіду.

Що для цього потрібно?
Разом із запрошенням до дитячого садка ви отримаєте список, в 
якому може бути вказано, якi документи потрiбно мати з собою.
Наприклад:

• карта щеплень;
• медична довідка;
• або інші документи.

Будь ласка, майте при собі всі необхідні документи!

Вам потрібен для цього перекладач? Тоді, будь ласка, скажіть про 
це в дитячому садку заздалегідь, або знайдiть перекладача 
самостiйно.

2.4  Очікування місця у дитячому садку
Часто для того, щоб отримати місце в дитячому садку, потрібно 
кілька місяців, в окремих віпадках навіть до року. Для 
одержання місця дуже часто утворюються черги. Це означає, 
що багато батьків хотіли б зареєструвати своїх дітей в цьому ж 
закладі. У такому випадку ви можете написати заяву з 
проханням поставити вашу дитину на чергу. Як тільки 
з'являться вільні місця, вам про це повідомлять.

Тому з реєстрацією також слід поспішати. В приватних 
установах, як правило, можна зареєструвати дитину ще до її 
народження.
У муніципальних закладах ви повинні зареєструвати дитину 
відразу після її народження. Тоді у вас набагато більше шансів 
швидко отримати місце в дитячому садку. Всі відповідальні 
органи потребують багато часу на перевірку та обробку 
численних звернень батьків.

2.   Дитячий садок – реєстрація
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3. Finanzielle Hilfen

3.1   Kosten für einen Betreuungsplatz

Ein Platz in der KiTa und Tagespflege kostet Geld. Die Preise für die 
Plätze in der kommunalen und freien KiTas sowie in der Tagespflege 
sind gleich. 
Die Höhe des Beitrages hängt von:

• der vereinbarten Dauer für die Betreuung
• Ihrem Einkommen 
• und der Anzahl Ihrer betreuten Kinder ab. 

Die Gebühren für die Kinderbetreuung variieren je nach 
Bundesland, Kommune und Einrichtung. Die Gebühren richten 
sich außerdem nach dem Alter des Kindes, der Betreuungsform 
und der Dauer der Betreuung. Im Allgemeinen kann man 
sagen, dass die Gebühren in privaten Kitas höher sind als in 
kommunalen Kitas. 



3.   Фінансова допомога
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3.1   Вартість місця в дитячому садку
Місце в дитячому садку коштує грошей.
Розмір плати залежить від:

• узгодженої тривалості догляду;
• вашого доходу;
• кількості ваших дітей, які перебувають під доглядом.

Розмір плати за дитячий садок варіюється в залежності від 
федеральної землі, муніципалітету та установи. 
Крім того, на розмір плати впливає вік дитини, форма догляду та 
тривалість догляду. Загалом, можна сказати, що плата у приватних  
дитячих садках є вищою, ніж плата у муніципальних дитячих 
cадках. 
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3. Finanzielle Hilfen

Kommunale Kitas werden zu 100 % durch Haushaltsmittel finanziert.  
Es gibt nur Unterschiede zwischen den Subventionen der 
Bundesregierung und der Kommune. Der Wohnort ist ein sehr wichtiger 
Faktor bei der Festlegung der Höhe der Kindergartengebühren. Sie 
müssen die Kosten für den Kindergartenplatz jeden Monat pünktlich 
bezahlen! Ihr Kind kann seinen Platz im Kindergarten verlieren, wenn 
Sie nicht rechtzeitig zahlen!

Sie können das nicht? Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
Eltern mit geringem Einkommen können die komplette 
Beitrags-Befreiung oder Senkung der Kosten für den  
Betreuungs-Platz bei dem örtlichen Jugendamt beantragen.

3.2   Besonderer Förderbedarf
Kostet der besondere Förderbedarf in der Einrichtung für die Kinder mit 
Behinderungen zusätzlich Geld?
Der besondere Förderbedarf und Pflege in den KiTas oder 
Tagespflege-Stellen für Kinder mit Behinderungen oder besonderen 
Bedarfen kostet zusätzlich Geld. Das Sozialamt übernimmt die Kosten 
für die Kinder mit körperlichen und geistigen Besonderheiten 
beziehungsweise Behinderungen. 
Das Jugendamt übernimmt die Kosten für die Kinder mit sozialen 
Problemen und seelischen Behinderungen. Sie können einen Antrag auf 
die Übernahme der Kosten für den Förderbedarf beim zuständigen Amt 
stellen.

3.3   Finanzielle Hilfe „Bildungspaket“
Können Sie finanzielle Hilfe für die Ausgaben in der KiTa oder 
Tagespflege bekommen?
Sie können für Ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr oder  
manchmal sogar bis zum 25. Lebensjahr für einige Sachen eine 
finanzielle Hilfe bekommen.
Diese heißt „Leistungen für Bildung und Teilhabe“.
Viele nennen es auch: „Bildungspaket“. 

Bekommen Sie eine der folgenden Hilfen? Zum Beispiel:
• Geld vom Sozialamt oder vom Jobcenter
• Geld von der Arbeitsagentur
• Wohngeld oder Kinderzuschlag

und Ihr Kind besucht 
• eine Tagespflege, eine KiTa, einen Hort oder eine Schule 
• oder erlernt einen Beruf oder studiert,

dann können Sie das „Bildungspaket“ beantragen.



3.   Фінансова допомога
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Муніципальні дитячі садки на 100% фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів. Відрізняються лише субсидії від федерального 
уряду та муніципалітетів. Місце проживання є досить важливим 
фактором для визначення розміру плати за дитячий садок.
Ви повинні щомісяця вчасно оплачувати витрати за місце в дитячому 
садку! Ваша дитина може втратити місце в дитячому садку, якщо не 
заплатити вчасно!

Ви не можете цього зробити? Тоді у вас є наступні варіанти:
Батьки з низьким рівнем доходу можуть подати заяву на повне 
звільнення від плати або зменшення вартості місця для дитини 
в місцевому Управлінні у справах молоді.

3.2   Особливі потреби
Чи коштують додаткових грошей особливі потреби у підтримці в 
закладі для дітей з інвалідністю?
Особливі потреби у підтримці та догляді в дитячих садках або 
центрах денного догляду для дітей з інвалідністю або особливими 
потребами коштують додаткових грошей. Управління соціального 
захисту (Sozialamt) бере на себе витрати на дітей з особливими 
фізичними та психічними потребами або з інвалідністю. Управління 
у справах молоді покриває витрати на дітей з соціальними 
проблемами та психічними порушеннями.
Ви можете звернутися до відповідного управління з проханням 
покрити витрати на особливі потреби.

3.3  Фінансова допомога «Освітній пакет»
Чи можна отримати фінансову допомогу на витрати в дитячому 
садку?
Ви можете отримати фінансову допомогу на деякі речі для своїх 
дітей до досягнення ними віку 18 років, а іноді навіть і до 25 років.
Це називається «пільги на освіту та участь» (Leistungen für 
Bildung und Teilhabe). Багато хто називає його «освітнім 
пакетом» (Bildungspaket).

Ви отримуєте будь-яку з наведених нижче видів допомоги?
Наприклад:

• гроші від управління соціального захисту або центру 
зайнятості;

• гроші від агентства з працевлаштування;
• житлова субсидія або надбавка на дитину;

і ваша дитина відвідує:
• дитячий садок, групу денного догляду, групу продовженого 

дня або школу;
• або навчається в навчальному закладі чи здобуває професію.

У цих випадках ви можете подати заявку на отримання «освітнього 
пакету».
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3. Finanzielle Hilfen

Hilfe gibt es für:
a) Mittagessen in der Tagespflege, KiTa, Schule oder im Hort.  

Mit dem „Bildungspaket“ müssen Sie nichts mehr für das 
Mittagessen bezahlen.

b) Ausflüge und mehrtägige Fahrten  (bis 25 Jahre) mit der KiTa,  
mit dem Hort oder mit der Schule.  
Sie müssen dafür einen Antrag in der KiTa, in der Schule und  
beim Amt stellen. Das ist das gleiche Amt, wo Sie Ihre sozialen 
Leistungen bekommen. Dieses Amt bezahlt dann die 
Reisekosten.

c) Geld für die Gestaltung der Freizeit: (bis 18 Jahre) zum Beispiel für 
einen Sportverein oder für eine Musikschule. Sie können jeden 
Monat 15 Euro bekommen. Es sind insgesamt 180 Euro im Jahr. 
Ihr Kind kann mit diesem Geld in seiner Freizeit einen 
Sportverein, eine Musikschule oder andere Freizeiteinrichtungen 
besuchen.

d) Materialien für die Einschulung in dem letzten Vorschuljahr und 
später auch für die Schule: zum Beispiel für Ranzen, Hefte oder 
Schulbücher. Sie bekommen insgesamt 154,50 Euro im Jahr:  
103 Euro zum 01. August und 51,50 Euro zum 01. Februar.  
Sie müssen aber eine Mitteilung über die Einschulung oder eine 
Schulbescheinigung bei der Schule holen und beim Amt 
vorlegen.

Es gibt später in der Schule noch weitere Optionen für die 
Unterstützung mit dem „Bildungspaket“. Sie bekommen weitere 
Information zum „Bildungspaket“ beim Jobcenter, Arbeitsamt, 
Jugendamt, Sozialamt oder bei der Wohngeldstelle.
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Допомога доступна для:
• обіду в дитячому садку, школі або групі продовженого дня  

(з «освітнім пакетом» вам більше не доведеться платити за 
обіди);

• екскурсії та поїздки тривалістю кілька днів з дитячим садком, 
групою продовженого дня або школою; (для цього потрібно 
подати заяву в дутячий садок, школу і управління – це те саме 
управління, де ви отримуєте свої соціальні виплати, це 
управління оплатить витрати на проїзд);

• гроші на дозвілля: (до 18 років), наприклад, на спортивний 
клуб або музичну школу (щомісяця можна отримувати 15 
євро – загалом 180 євро на рік; на ці гроші дитина може 
відвідувати спортивний клуб, музичну школу або інші заклади 
дозвілля у вільний від навчання час);

• матеріали для підготовки до останнього року навчання в 
дошкільному закладі, а потім до школи: наприклад, ранці, 
зошити або шкільні підручники (на це можна отримати 
загалом 150 євро на рік: 100 євро 1 серпня та 50 євро 1 
лютого; однак, для цього необхідно отримати повідомлення 
про прийняття на навчання або довідку зі школи та 
пред'явити її в управлінні);

Є й інші варіанти підтримки – «освітній пакет» пізніше в школі. 
Більш детальну інформацію про «освітній пакет» можна отримати в 
центрі зайнятості, агентстві з працевлаштування, управлінні у 
справах молоді, управлінні соціального забезпечення або в 
управлінні житлових субсидій.
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4.1   Ärztliche Untersuchung
Alle Kinder brauchen vor dem KiTa- oder Tagespflege-Start eine 
Untersuchung und Beratung bei einer Kinderärztin oder bei einem 
Kinderarzt. 
Auch Allgemeinärzte können diese Untersuchung machen. Eltern 
bekommen nach dieser Beratung und Untersuchung eine schriftliche 
Bestätigung. Diese Bestätigung heißt „Ärztliche Bescheinigung  
über die gesundheitliche Eignung des Kindes für den Besuch 
 der Einrichtung“. Dort steht:

• Ihr Kind hat für ihr oder sein Alter alle nötigen Impfungen 
• Ihr Kind hat keine ansteckenden Krankheiten
• Ihr Kind darf eine KiTa oder Tagespflege besuchen.

Sie müssen diese Bestätigung in Ihrer Einrichtung abgeben. Ihr Kind 
kann ohne diese Bestätigung die Einrichtung nicht besuchen!
Diese Bestätigung kostet aber Geld.
Das örtliche Jugendamt oder Sozialamt kann in individuellen Fällen 
diese Kosten übernehmen, wenn Sie einer dieser Leistungen 
bekommen:

• Sozialhilfe oder andere soziale Leistungen 
• Leistungen vom Arbeitsamt oder Jobcenter 
• Wohngeld oder Kinderzuschlag
• oder noch selbst studieren.

4.2   Impfungen, Impfkalender und Impfausweis
Warum braucht Ihr Kind für die KiTa oder Tagespflege einen 
Impfausweis?
Die pädagogischen Fachkräfte fragen am Anfang alle Eltern: 
„Hat Ihr Kind die empfohlenen Impfungen oder nicht? Hat es einen  
Impfausweis?“
Bitte teilen Sie diese Information der KiTa oder Tagespflege mit. Die 
pädagogischen Fachkräfte müssen es wissen. Sie können dann das 
Risiko einer Ansteckung besser einschätzen.
Impfungen können Kinder vor vielen gefährlichen und 
ansteckenden Krankheiten schützen! Zum Beispiel vor Diphtherie, 
Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Windpocken 
und noch weiteren Krankheiten.



4.   Дитячий садок – початок

31

4.1   Медичний огляд
Перед початком відвідування дитячого садка всі діти потребують 
огляду та консультації лікаря-педіатра. 
Сімейні лікарі також можуть проводити таке обстеження. Після цієї 
консультації та обстеження батьки отримують письмове 
підтвердження. Це підтвердження називається «Медична довідка 
про придатність дитини за станом здоров'я до відвідування 
закладу». У ньому сказано, що:

• ваша дитина має всі необхідні щеплення для свого віку;
• ваша дитина не має інфекційних захворювань;
• ваша дитина може відвідувати дитячий садок.

Ви повинні здати це підтвердження у вашому закладі. Без цього 
підтвердження ваша дитина не може відвідувати цей заклад!
Це підтвердження коштує грошей.
Місцеве Управління у справах молоді або Управління соціального 
захисту може покрити ці витрати в окремих випадках, якщо ви 
отримуєте одну з цих пільг:

• соціальна допомога або інші соціальні виплати;
• виплати від служби зайнятості або агенства по 

працевлаштуванню;
• житлова субсидія або надбавка на дитину;
• або якщо ви самi ще навчаєтесь.

4.2   Щеплення, календар щеплень та карта щеплень
Чому вашій дитині потрібна карта щеплень для дитячого 
садка або школи?
На початку педагоги запитують у всіх батьків: «Ваша дитина має 
рекомендовані щеплення чи ні? Чи є у неї карта щеплень?».
Будь ласка, поділіться цією інформацією з дитячим садком. Педагоги 
повинні це знати. Тоді вони зможуть краще оцінити ризик 
інфікування.
Щеплення захищають дітей від багатьох небезпечних і заразних 
хвороб! Наприклад, від дифтерії, поліомієліту, кору, паротиту, 
краснухи, кашлюку, вітряної віспи та інших захворювань.
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Welche Impfungen braucht Ihr Kind?
Alle Eltern müssen eine Beratung zum Thema „Impfungen“ bei Ihrer 
Kinderärztin oder bei Ihrem Kinderarzt machen. Sie bekommen dort die 
Information und einen Impfkalender. Dort steht: wann, welche, wie 
und gegen welche Krankheiten kann oder muss Ihr Kind eine Impfung 
bekommen. 

Sie können den Impfkalender auch in 20 Sprachen auf der  
Seite vom Robert-Koch-Institut ansehen unter dem Link: 
http://bit.ly/2yFTKUZ

Ihr Kind bekommt nach einer Impfung einen Impfpass oder einen 
Impfausweis. Ihre Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt trägt alle Impfungen 
dort ein. 

4.3   Mitteilungspflicht

In Deutschland existiert eine Mitteilungspflicht. Das bedeutet: Sie 
müssen die KiTa oder Tagespflege umgehend über ansteckende 
meldepflichtige Krankheiten von Ihrem Kind informieren.
Folgende Krankheiten sind meldepflichtig:

• Diphtherie
• Cholera
• Hirnhautentzündung
• Hepatitis A 
• Keuchhusten
• Kopflausbefall
• Masern
• Meningokokken-Infektion
• Mumps
• Ruhr (bakterielle) 
• Scharlach
• Typhus
• Tuberkulose 
• Windpocken



4.   Дитячий садок – початок

33

4.3   Обов'язок сповіщення
У Німеччині існує обов'язок сповіщення. Це означає, що ви повинні 
негайно повідомити дитячий садок про інфекційні захворювання 
Вашої дитини, що підлягають повідомленню.
Наступні захворювання підлягають повідомленню:

• дифтерія;
• холера;
• менінгіт;
• гепатит А;
• кашлюк;
• головні воші;
• кір;
• менінгококова інфекція;
• епідемічний паротит;
• дизентерія (бактеріальна);
• скарлатина;
• черевний тиф;
• туберкульоз;
• вітряна віспа.

Які щеплення потрібні вашій дитині?
Всі батьки повинні проконсультуватися з приводу щеплень зі 
своїм педіатром. Там вам нададуть інформацію та календар 
щеплень. У ньому сказано: коли, які, як і від яких хвороб 
вашій дитині можна або потрібно зробити щеплення.

Ознайомитися з календарем щеплень  
20 мовами можна також на сайті  
Інституту Роберта Коха за посиланням: 
http://bit.ly/2yFTKUZ 

Після щеплення ваша дитина отримає паспорт щеплень або 
карту щеплень. Ваш педіатр внесе туди всі щеплення.
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Sie müssen Folgendes auch unbedingt schriftlich mitteilen!  
Wenn Ihr Kind:

• Allergien oder Unverträglichkeiten hat
• im Notfall Medikamente oder 
• Medikamente gegen chronische Krankheiten 

einnehmen muss.
Haben Sie Fragen dazu?
Dann sprechen Sie am besten mit den pädagogischen Fachkräften  
in der KiTa oder in der Tagespflege. Sie helfen Ihnen gerne bei allen 
Fragen weiter. 

4.4   Eingewöhnung
Viele KiTas und Tagespflege-Stellen bieten den Eltern oder anderen 
Familienmitgliedern (zum Beispiel der Oma oder dem Opa) an, in den 
ersten Tagen bei Ihrem Kind zu bleiben. Diese Zeit nennt man 
„Eingewöhnung“.
Es ist sehr wichtig für Ihr Kind, die KiTa oder Tagespflege zusammen mit 
Ihnen oder mit einer vertrauten Person kennenzulernen. Die 
Eingewöhnung erfolgt meistens in mehreren Schritten.

Schritt 1: Sie oder Ihre Familienmitglieder bleiben zusammen nur 
einige Stunden mit Ihrem Kind in der KiTa oder Tagespflege.
Schritt 2: Sie lassen Ihr Kind für eine kurze Zeit alleine in der KiTa oder 
Tagespflege.
Schritt 3: Es erfolgt langsam die Verlängerung dieser Zeit.
Schritt 4: Sie lassen das Kind für die im Vertrag vereinbarte Stunden in 
der KiTa oder Tagespflege.
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Також необхідно письмово повідомити, якщо ваша дитина:
• має алергію або непереносимість;
• змушена приймати ліки в екстрених випадках або;
• змушена приймати ліки від хронічних захворювань.

У вас є питання з цього приводу?
Тоді найкраще поговорити з педагогічним колективом в дитячому 
садку. Там будуть раді допомогти вам з будь-якими питаннями, які у 
вас можуть виникнути.

4.4  Освоєння на новому місці 
Багато дитячих садків пропонують батькам або іншим членам сім'ї 
(наприклад, бабусі чи дідусю) залишатися з дитиною протягом 
перших кількох днів у дитячому садку разом з дитиною. Цей час 
називається «освоєнням».

Дуже важливо, щоб ваша дитина знайомилася з дитячим садком 
разом з вами або зі знайомою людиною. Зазвичай освоєння 
відбувається в декілька кроків.

Крок 1.  
Ви або члени вашої сім'ї перебуваєте разом з дитиною в дитячому 
садку кілька годин.
Крок 2.  
Ви залишаєте дитину саму в дитячому садку на короткий час.
Крок 3.  
Цей час поступово збільшується.
Крок 4.  
Ви залишаєте дитину в дитячому садку на узгоджені в угоді години.



4. KiTa- oder Tagespflege – Start

36

Bitte schalten Sie Ihr Telefon nach dem Verlassen der KiTa oder 
Tagespflege nicht aus!
Die pädagogischen Fachkräfte rufen Sie an, wenn:

• es Ihrem Kind nicht gut geht
• Ihr Kind krank wird
• Ihr Kind einen Unfall hatte.

Die Eingewöhnung kann ein paar Tage oder auch Wochen dauern, bis 
Ihr Kind sich in der KiTa oder Tagespflege wohlfühlt. Diese Zeit ist aber 
für Ihr Kind und Ihre Familie sehr wichtig!
Ihr Kind baut in dieser Zeit das Vertrauen:

• zu den anderen Kindern
• zu den pädagogischen Fachkräften
• zur neuen Umgebung
• zum neuen Tagesablauf auf.

Es fällt Ihrem Kind nach der Eingewöhnung leichter, eine bestimmte Zeit 
ohne Sie zu verbringen.

36
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Період адаптації може зайняти кілька днів або навіть тижнів, поки 
ваша дитина не відчує себе комфортно в дитячому садку. Проте цей 
час дуже важливий для вашої дитини та вашої родини!
За цей час ваша дитина вибудовує довіру до:

• інших дітей;
• педагогічного колективу;
• нових умов;
• нового розпорядку дня.

Після облаштування дитині буде легше проводити деякий час без 
вас.

Будь ласка, не вимикайте телефон після виходу з дитячого садка!
Вихователі зателефонують вам у разі потреби, якщо:

• ваша дитина погано себе почуває;
• ваша дитина захворіла;
• з вашою дитиною стався нещасний випадок.
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Ihr Kind lernt und übt beim Spielen wichtige Fähigkeiten wie zum 
Beispiel: 

• Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
• Denkfähigkeit und Kreativität
• Verantwortung für sich und andere
• Mitgefühl, Verständnis für andere und Gruppenzugehörigkeit 
• Konfliktfähigkeit und das Einhalten von Regeln
• Aushalten von Enttäuschung und Misserfolg
• Interesse am Lernen

All diese Fähigkeiten helfen Ihrem Kind, sich in seiner Umgebung und 
später auch in der Schule zurecht zu finden.

5.1   Wie lernen die Kinder?
Mädchen und Jungen wachsen in der KiTa und Tagespflege zusammen 
auf. Sie spielen, lernen, essen und haben Spaß zusammen.
Bereiten sich die Kinder auf die Schule vor? 
Ja, das machen sie. Es gibt dort keinen Mathematik- oder Deutsch-
Unterricht. Die Kinder lernen jedoch die ganze Zeit. Neurowissenschaft 
und Pädagogische Forschung zeigen: Das Spielen ist ein sehr wichtiger 
Teil für das Lernen.
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5.1   Як проходить навчання?

Дівчата та хлопці виховуються разом у дитячому садку. Вони разом 
граються, навчаються, їдять та розважаються.
Чи готуються діти до школи?
Так, вони це роблять. Там немає уроків математики або німецької 
мови. Але діти постійно вчаться. Нейронаука та педагогічнi 
дослідження показують: гра є дуже важливою частиною навчання.

Під час гри ваша дитина вчиться і практикує важливі навички,  
такі як:

• самооцінка та впевненість у собі;
• мислення та креативність;
• відповідальність за себе та інших;
• співчуття, розуміння інших та приналежність до групи;
• вміння вирішувати конфлікти та дотримуватися правил;
• здатність справлятися з розчаруваннями та невдачами;
• iнтерес до навчання.

Всі ці здібності допоможуть вашій дитині зорієнтуватися в 
навколишньому середовищі, а згодом і в школі.
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5.2   Deutsche Sprache und Familiensprache
Es ist natürlich wichtig für Ihr Kind, die deutsche Sprache schnell zu 
lernen. Machen Sie sich keine Sorgen: Ihr Kind wird die deutsche 
Sprache auf natürliche Weise in der KiTa oder Tagespflege sehr schnell 
lernen. Die Kinder tun dies beim Zuhören und Nachahmen. Kleine 
Kinder lernen viel schneller als Erwachsene. Es ist aber genauso wichtig 
für das Kind, Ihre Familiensprache zu lernen. 

Familiensprache: es ist die Sprache, welche Sie zu Hause sprechen. Es 
gibt sogar mehrere Familiensprachen innerhalb einer Familie. Vielfalt 
von Sprachen gibt es auch in unserer Gesellschaft. Die Familiensprache 
ist ein kostenloses Geschenk für Ihr Kind und für ihre oder seine 
Zukunft. 
Kleine Kinder lernen Fremdsprachen viel schneller als Erwachsene. Es 
fällt Kindern leichter nach der Familiensprache noch Deutsch oder eine 
weitere Sprache zu lernen. Sie und Ihr Kind können später stolz sein: es 
kann dann schon mehrere Sprachen sprechen!
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5.2   Німецька мова та мова сім'ї 
Звичайно, важливо, щоб ваша дитина швидко вивчила німецьку 
мову. Не хвилюйтеся: дiти швидко вчать німецьку мову в 
невимушеній обстановці в дитячому садку. Діти роблять це, 
слухаючи і повторюючи. Маленькі діти навчаються набагато 
швидше, ніж дорослі. Але не менш важливо, щоб дитина вчила мову 
вашої родини.

Мова родини - це мова, якою ви розмовляєте вдома. У межах 
однієї сім'ї навіть може існувати кілька сімейних мов. Різноманіття 
мов також присутнє в нашому суспільстві. Родинна мова - це 
безкоштовний подарунок для вашої дитини і для її майбутнього.

Маленькі діти вивчають іноземні мови набагато швидше, ніж 
дорослі. Дітям легше вивчати німецьку або іншу мову після мови 
сім'ї. Згодом ви і ваша дитина зможете пишатися: вона буде 
розмовляти кількома мовами!



5.3   Essen in der KiTa oder Tagespflege

Das Mittagessen in der KiTa oder Tagespflege kostet Geld. Sie können 
jedoch mit dem „Bildungspaket“ (siehe Seite 28) eine finanzielle Hilfe 
für das Mittagsessen bekommen.
Bleibt Ihr Kind sehr lange in der KiTa oder Tagespflege?
Ihr Kind kann dann auch ein Frühstück oder ein Vesper in der KiTa 
oder Tagespflege essen. Sie müssen für das Vesper und das Frühstück 
noch extra Geld bezahlen.
Manche KiTas oder Tagespflege- Stellen bieten das Essen für den ganzen 
Tag an.
Andere erlauben den Kindern das Essen von Zuhause mitzubringen. 
Es gibt in vielen KiTas oder Tagespflege-Stellen einen Essensanbieter.
Dieser liefert das Essen für die Kinder. Andere bereiten das Essen für die 
Kinder direkt in der Einrichtung zu.
Sie müssen das Essen für Ihr Kind jeden Monat entweder in der KiTa, 
Tagespflege oder beim Essensanbieter bestellen (online oder 
schriftlich). Fragen Sie hierzu Ihre pädagogischen Fachkräfte.

Kommt Ihr Kind heute oder mehrere Tage nicht in die KiTa oder 
Tagespflege?
Informieren Sie bitte Ihre KiTa, Tagespflege oder Ihren Essensanbieter 
möglichst einen Tag vorher. Sie müssen dann das Essen an diesem Tag 
nicht bezahlen. Die KiTa oder Tagespflege muss dann das Essen nicht 
wegwerfen. Sie schonen damit die Umwelt.

Darf oder kann Ihr Kind etwas nicht essen? (zum Beispiel: 
Schweinefleisch, Nüsse oder Milchprodukte). Sagen Sie dies unbedingt 
den pädagogischen Fachkräften!
Die KiTa, Tagespflege oder der Essensanbieter kann ein alternatives 
Menü für Ihr Kind anbieten.

5. In der KiTa oder Tagespflege
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5.3  Харчування в дитячому садку

Обід у дитячому садку коштує грошей. Проте, ви можете отримати 
фінансову допомогу на обід у «освiтньому пакетi» 
(Bildungspaket) (див. сторінку 29).
Ваша дитина перебуватиме у дитячому садку тривалий час?
Тоді вона також може поснідати або перекусити снек в дитячому 
садку. За снек та сніданок доведеться доплатити додатково.
Деякі дитячі садки пропонують харчування на цілий день.
Інші дозволяють дітям приносити їжу з дому.
У багатьох дитячих садках є постачальник харчування, який 
привозить готову їжу дітям. Інші готують їжу для дітей 
безпосередньо у закладі.
Ви повинні щомісяця замовляти харчування для вашої дитини або 
в дитячому садку, або у постачальника (онлайн або письмово). 
Будь ласка, запитайте про це у педагогічного колективу.

Ваша дитина не відвідує дитячий садок протягом одного або 
декількох днів?
Будь ласка, повідомте про це ваш дитячий садок або організацію 
харчування по можливості за день до цього. Тоді вам не потрібно 
буде платити за харчування в цей день. Дитячий садок не буде 
змушений викидати продукти харчування. Це добре для екології.

Вашій дитині не дозволено або вона не може щось з'їсти 
(наприклад: свинина, горіхи або молочні продукти)? Обов'язково 
повідомте про це педагогічному колективу!
Дитячий садок або організація харчування можуть запропонувати 
альтернативне меню для Вашої дитини.

5.     У дитячому садку
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Warum?
a)  es spart Platz
b)  es wird zu einem Ritual: Die Kinder wissen schon beim Auslegen der  
  Matratze: “Es ist jetzt Zeit zum Schlafen!“.
c)  die Kinder lernen dabei:

• ein Bett zu machen
• alles aufzuräumen
• sich gegenseitig zu helfen.

d)  eine Matratze ist viel sicherer als ein Bett. Die Kinder können nicht   
  mehr aus dem Bett herausfallen. Sie bleiben auch nicht 
  zwischen den Gittern stecken.

5.4   Schlafen und „Mittagsruhe“

Es gibt in vielen KiTas oder Tagespflege-Stellen die Mittagsruhe.
Es ist eine Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zum Ausruhen oder zum 
Schlafen für alle Kinder. 
Dieses Schlafen ist besonders für die kleineren Kinder wichtig! Viele 
Kinder entspannen sich und legen sich in der Ruhepause hin. Nicht alle 
Kinder brauchen diesen Mittagsschlaf. Einige KiTas oder Tagespflege-
Stellen bieten den Kindern dafür einen anderen Raum zum ruhigen 
Spielen in dieser Zeit an.
In vielen KiTas oder Tagespflege-Stellen schlafen die Kinder 
auf Matratzen. Die Kinder legen die Matratzen zum Schlafen jedes Mal 
auf dem Boden aus. Die pädagogischen Fachkräfte helfen den Kindern 
dabei. Sie räumen die Matratzen nach dem Schlafen wieder weg. 

5. In der KiTa oder Tagespflege
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5.4   «Тиха година»
У багатьох дитячих садках є час для сну. Це час між 12:00 та 14:00, коли 
всі діти можуть відпочити або поспати.
Особливо важливий такий сон для молодших дітей! Багато дітей 
відпочивають і лягають під час денного сну. Не всім дітям потрібен цей 
сон. Деякі дитячі садки пропонують дітям на цей час іншу кімнату для 
тихих ігор.
У багатьох дитячих садках діти сплять на матрацах. Діти кожного разу 
перед сном розкладають матраци на підлозі. У цьому дітям допомагають 
вихователі. Після того, як вони поспали, вони знову прибирають 
матраци. матрацу, як з ліжка, вони також не застрягнуть між прутами.

Чому?
а)  це економить місце;
в)  це стає ритуалом: діти розумiють, коли розстеляють матрац:  
  «Пора спати!»;
c)  при цьому діти вчаться:

• застеляти ліжко;
• наводити порядок;
• допомагати один одному;

d)  матрац набагато безпечніший, ніж ліжко. Діти не можуть впасти з 

5.     У дитячому садку
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5.5   Kleidung in der KiTa oder Tagespflege

Die Kinder gehen in vielen KiTas oder Tagespflege-Stellen möglichst 
jeden Tag nach draußen. Ihr Kind benötigt deswegen eine 
passende Kleidung für jedes Wetter.
Die wetterfeste (wasserdichte) Kleidung passt gut für den Regen: zum 
Beispiel eine Regenjacke und Regenhose sowie Gummistiefel.
Der Winter ist relativ kalt in Deutschland. Ihr Kind benötigt dann 
warme Kleidung, Schal, Mütze und Handschuhe.

Eine leichte Kopfbedeckung und Sonnencreme sind im Sommer 
wichtig. Zu viel Sonne kann für kleine Kinder gefährlich sein.
Ihr Kind kann manchmal nass oder schmutzig werden. Bitte bringen Sie 
deshalb Wechselsachen (Unterwäsche, Socken, Schlafsachen und 
Schuhe) für Ihr Kind mit. 
Markieren Sie bitte die Sachen von Ihrem Kind mit seinem Namen! 
Es gibt dann auch keine Verwechslung.
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5.5  Як одягатися в дитяячому садку
У багатьох дитячих садках діти щодня якомога більше 
перебувають на свіжому повітрі. Тому вашій дитині потрібен 
відповідний одяг на будь-яку погоду.
Для дощу добре підійде водонепроникний одяг, наприклад, 
дощовик і дощові штани, а також гумові чоботи.
Зима в Німеччині відносно холодна. Вашій дитині знадобиться 
теплий одяг, шарф, шапка та рукавички.

Влітку важливими є легкі головні убори та сонцезахисні 
засоби. Занадто багато сонця може бути небезпечним для 
маленьких дітей.
Ваша дитина може іноді намокнути або забруднитися. Тому, будь 
ласка, візьміть з собою змінний одяг (білизну, шкарпетки, одяг 
для сну та взуття) для вашої дитини.
Будь ласка, позначайте речі дитини її ім'ям, щоб не 
виникало плутанини.
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5.6   KiTa - Abschlussfahrt 
Manche Kindergärten bieten kurz vor Schulanfang eine  
KiTa-Abschlussfahrt an. Dies bedeutet: Ihre Kinder fahren zusammen 
mit den pädagogischen Fachkräften für einen oder mehrere Tage weg.
Sie entscheiden: kann Ihr Kind mitfahren oder nicht. Sie müssen sich 
aber wegen solcher Fahrten keine Sorgen machen. Die Kinder sind dort 
nie alleine:
Die pädagogischen Fachkräfte sind die ganze Zeit dabei und kümmern 
sich um Ihr Kind. Sie berücksichtigen auch die Gewohnheiten Ihrer 
Kinder in Bezug auf Essensauswahl, Allergien oder Unverträglichkeit.  
Die Kinder:

• haben auf dieser Fahrt viel Spaß miteinander
• verbringen viel Zeit draußen 
• gehen wandern 
• besuchen Museen 
• forschen, entdecken und spielen. 

Haben Sie Zweifel oder Ängste wegen der KiTa- Abschlussfahrt? 
Dann sprechen Sie mit den pädagogischen Fachkräften! 
Sie werden Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Sie können sich 
danach entscheiden.

Die KiTa-Abschlussfahrt kostet meistens Geld. 
Sind Sie Empfänger von Sozialleistungen? Zum Beispiel:  

• Wohngeld
• Arbeitslosengeld I oder II
• Geld vom Sozialamt
• Kinderzuschlag

Sie können eine finanzielle Hilfe für die KiTa-Abschlussfahrt beim 
zuständigen Amt beantragen (siehe Seite 28).
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5.6  Поїздка на святкування випуска  
  з дитячого садка 
Деякі дитячі садки пропонують поїздку на святкування випуска з 
дитячого садка незадовго до початку навчання в школі. Це 
означає, що ваші діти виїжджають на один або кілька днів разом з 
педагогічним колективом.
Ви вирішуєте, чи може ваша дитина поїхати чи ні. Але про такі 
поїздки можна не хвилюватися. В них діти ніколи не бувають 
наодинці:
Вихователі весь час знаходяться поруч і піклуються про вашу 
дитину. Вони також враховують звички ваших дітей щодо вибору 
продуктів харчування, алергії або непереносимості. 

Діти:
• отримують масу задоволення від спільної подорожі;
• проводять багато часу на вулиці;
• ходять в походи;
• відвідують музеї;
• досліджують, відкривають та граються. 

Чи є у вас сумніви або побоювання щодо поїздки на 
випускний?
Тоді поговоріть з педагогами!
Вони будуть раді відповісти на всі ваші запитання, щоб допомогти 
вам прийняти рішення.
Поїздка на випускний з дитячого садка зазвичай коштує грошей.
Ви отримуєте соціальні виплати? Наприклад:

• житлова субсидія;
• допомога по безробіттю I або II;
• гроші від управління соціального захисту;
• дитяча надбавка

Подати заявку на отримання фінансової допомоги на випускну 
поїздку можна у відповідальному офісі (див. сторінку 29).
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6. Bringen und Abholen

6.1   Betreuungszeit 

Alle Eltern können die Kinder in der Regel bis zu 8 Stunden am Tag in 
der KiTa oder Tagespflege lassen. Die Betreuung bis zu 10 Stunden am 
Tag ist beim begründeten Bedarf auch möglich.

Einige KiTas ermöglichen sogar eine Betreuung von bis zu 12 Stunden 
am Tag. Die verlängerten Öffnungszeiten sind somit für die Eltern 
möglich, die besonders lange arbeiten.
Sie müssen sich entscheiden, wie lange Ihr Kind in der KiTa oder 
Tagespflege bleiben soll. Diese Stunden müssen Sie bei der Anmeldung 
oder bei der Änderung Ihres Bedarfs beantragen.

6.2   Öffnungszeiten und Schließzeiten

Die KiTas oder Tagespflege-Stellen sind fast immer von Montag bis 
Freitag und von morgens bis nachmittags geöffnet. Die meisten KiTas 
und Tagespflege-Stellen sind an gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Jede KiTa oder Tagespflege hat ihre Öffnungszeiten und  
Schließzeiten. Sie müssen Ihr Kind rechtzeitig vor dem Schließen von 
der KiTa oder Tagespflege abholen.
Der Tagesablauf in der KiTa und Tagespflege ist geregelt. Die Kinder 
machen viele Aktivitäten. Zum Beispiel:

• zusammen essen 
• zusammen spazieren gehen
• zusammen Ausflüge machen
• interessante Plätze besuchen. 
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6.   Режим та правила роботи закладу

6.1   Час догляду 

Як правило, всі батьки можуть залишати своїх дітей у дитячому садку 
до 8 годин на день. Також можливий догляд до 10 годин на добу за 
наявності обґрунтованої потреби.

Деякі дитячі садки навіть дозволяють здійснювати догляд до  
12 годин на добу. Тому для батьків, які працюють дуже довго, 
можливі подовжені години роботи.
Ви повинні вирішити, як довго Ваша дитина повинна перебувати  
у дитячому садку. Ви повинні подати заявку на ці години під час 
реєстрації, або якщо ваші потреби змінюються.

6.2   Години роботи та вихідні дні
Дитячі садки майже завжди відкриті з понеділка по п'ятницю і з 
ранку до вечора. Більшість дитячих садочків не працюють у святкові 
дні.
Кожний дитячий садок має свій час роботи та закриття. Ви 
повинні забрати вашу дитину з дитячого садка вчасно до його 
закриття.
Розпорядок дня в дитячому садку регламентований. Діти 
займаються багатьма видами діяльності. Наприклад:

• їдять разом;
• ходять разом на прогулянки;
• їздять разом на екскурсії;
• відвідують цікаві місця.
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Viele dieser Aktivitäten und Ausflüge sind lange im Voraus und zu den 
festen Zeiten geplant. Die pädagogischen Fachkräfte sagen manchmal: 
„Es ist wichtig! Bringen Sie bitte Ihr Kind morgen um 9 Uhr!“ Bringen Sie 
bitte dann Ihr Kind zur vereinbarten Zeit pünktlich in die KiTa oder 
Tagespflege! 

Die ganze Gruppe kann leider nicht nur auf ein Kind warten. Ihr Kind 
kann nur so an diesen Aktivitäten und Ausflügen teilnehmen. Es muss 
ansonsten in einer fremden Gruppe bei anderen pädagogischen 
Fachkräften die Zeit verbringen.
Achtung! Sie können meistens bei der Verspätung nicht mehr Ihr Kind in 
der Tagespflege abgeben. Die Tagesmütter oder Tagesvater machen mit 
den anderen Kindern einen Ausflug oder Spaziergang. Dann ist 
niemand in der Tagespflege anwesend.

6.3   Ersatzplatz
Es gibt in jeder KiTa oder Tagespflege auch Betriebsferien.
Die KiTa oder Tagespflege bleibt dann für ein paar Tage geschlossen. Sie 
kann keine Betreuung für Ihr Kind übernehmen. Die Termine für diese 
Betriebsferien sowie für die Feiertage stehen schon am Ende des 
Vorjahres fest. Die KiTa oder Tagespflege geben diese Termine an die 
Eltern lange im Voraus bekannt.

Brauchen Sie in dieser Zeit unbedingt eine Betreuung für Ihr Kind? 
Dann wenden Sie sich entweder sofort oder zeitig genug an die 
pädagogischen Fachkräfte Ihres Kindes. Sie versuchen dann mit Ihnen 
gemeinsam einen Ersatzplatz für Ihr Kind für diese Zeit zu finden.
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6.   Режим та правила роботи закладу

Багато з цих заходів та виїздів плануються заздалегідь та у 
визначений час. Вихователі іноді кажуть: «Це важливо! Будь ласка, 
приводьте дитину завтра на 9 ранку!». Тоді, будь ласка, приводьте 
дитину до дитячого садку в обумовлений час!

На жаль, вся група не може чекати на одну дитину. Тільки так ваша 
дитина зможе взяти участь у цих заходах та екскурсіях. В іншому 
випадку вашій дитині доведеться провести цей час в іншій групі з 
іншим вихователями.
Увага! У більшості випадків ви не зможете віддати вашу дитину 
нянi, якщо запізнитеся. Няня може бути на екскурсії або на 
прогулянці разом з іншими дітьми. Тоді в центрi денного догляду 
нікого не буде.

6.3  Можливість альтернативи у догляді за дитиною  
  у випадках, коли ваш садок не працює
У кожному дитячому садку існують організаційні вихідні. В цей час 
дитячий садок закривається на кілька днів. Догляд за вашою 
дитиною вони забезпечити не можуть. Дати цих організаційних 
вихідних та державних свят встановлюються вже наприкінці 
попереднього року. Про ці дати садочок повідомляє батьків 
заздалегідь.

Вам обов'язково потрібен догляд за дитиною в цей час? 
Тоді своєчасно зверніться до педагогічного колективу дитячого 
садка. Вони спробують разом з вами знайти альтернативне місце 
для вашої дитини на цей час.
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6.4   Wer darf Ihr Kind abholen?
Es gibt in Deutschland die Aufsichtspflicht. Das bedeutet: Eltern und 
pädagogische Fachkräfte müssen auf die Kinder aufpassen und sie vor 
Gefahren schützen. Ihr Kind ist noch klein und darf die KiTa oder 
Tagespflege nicht alleine verlassen!
Sie sind Eltern und Erziehungsberechtigte. Nur Sie können 
entscheiden und müssen in der KiTa oder Tagespflege abklären:
Wer darf Ihr Kind von der KiTa oder Tagespflege abholen und wer nicht. 
Zum Beispiel: Großeltern, Bruder, Schwester, Vater, Mutter.
Niemand darf Ihr Kind ohne Ihre schriftliche Erlaubnis von der 
KiTa oder Tagespflege abholen!

Die Sicherheit von Ihrem Kind ist für die pädagogischen Fachkräfte sehr 
wichtig! Die pädagogischen Fachkräfte fragen manchmal Ihre 
Verwandten oder Bekannten bei der Abholung nach den 
Personaldokumenten. Sie müssen diese zeigen! Es geht um das Wohl 
Ihres Kindes!

6.5   Ihr Kind ist krank. Wichtige Hinweise!
Ihr Kind darf die KiTa oder Tagespflege nicht mit hohem Fieber oder 
einer ansteckenden Krankheit besuchen! Hat Ihr Kind erst in der KiTa 
oder Tagespflege Fieber bekommen? Die pädagogischen Fachkräfte 
rufen Sie sofort an. Sie müssen Ihr Kind dann so schnell wie möglich 
abholen!

Wichtig, wenn Ihr Kind krank ist:
• besuchen Sie eine Ärztin oder einen Arzt
• lassen Sie Ihr Kind zu Hause bis es wieder gesund ist
• informieren Sie die pädagogischen Fachkräfte sowie Ihren 

Essensanbieter noch am gleichen Tag.



6.5  Ваша дитина захворіла. Важлива інформація!

Дитина не може відвідувати дитячий садок з високою температурою 
або інфекційним захворюванням! У вашої дитини температура 
піднялася тільки в дитячому садку?
Вихователі одразу ж зателефонують вам. Після цього ви повинні 
якомога швидше забрати дитину!

Що важливо, якщо ваша дитина захворіла:
• звернутися до лікаря;
• залишати дитину вдома до повного одужання;
• в той же день повідомити про це працівників дитячого садка  

та постачальника харчування.
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6.   Режим та правила роботи закладу

6.4  Хто має дозвіл забирати Вашу дитину?
У Німеччині існує обов'язок нагляду. Це означає, що батьки та 
педагоги повинні наглядати за дітьми та захищати їх від небезпеки. 
Ваша дитина ще маленька і не в змозі залишати дитячий садок сама!
Ви є батьками та законними опікунами. Тільки ви можете 
вирішити і повинні вказати у дитячому садку, кому дозволено 
забирати вашу дитину, а кому ні. Наприклад: дідусь, бабуся, брат, 
сестра, батько, мати.
Ніхто не має права забирати вашу дитину з дитячого садка  
без вашого письмового дозволу!

Безпека вашої дитини дуже важлива для працівників закладу! Іноді 
співробітники навчальних закладів питають у ваших родичів або 
знайомих документи, коли ті забирають вашу дитину. Вони повинні 
показати їх! Йдеться про благополуччя вашої дитини!
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7. Zusammenarbeit und Austausch

7.1  Warum ist Ihre Zusammenarbeit so wichtig? 
Die Eltern sind für die pädagogischen Fachkräfte sehr wichtige 
Partnerinnen und Partner, Helferinnen und Helfer!
Die Eltern kennen Ihr Kind am besten. Sie können:

• den pädagogischen Fachkräften helfen,  
Ihr Kind besser kennen zu lernen

• die Gruppe bei den Ausflügen begleiten
• bei Veranstaltungen mithelfen
• bei der Planung für das KiTa-Jahr mitwirken
• die neuen Eltern unterstützen und willkommen heißen. 

Die pädagogischen Fachkräfte können Ihnen erzählen:
• wie es Ihrem Kind in der KiTa oder Tagespflege geht
• wie es sich in der Gruppe verhält
• was Ihr Kind noch zusätzlich braucht
• welche Veranstaltungen als Nächstes in der KiTa  

oder Tagespflege anstehen
• welche Unterstützung und Mitwirkung sie  

von den Eltern brauchen.

7.2  Entwicklungsgespräch
Sie bekommen etwa einmal im Jahr eine Einladung zum  
Entwicklungsgespräch. Die pädagogischen Fachkräfte erzählen Ihnen 
dort:

• was Ihr Kind schon in der KiTa oder Tagespflege gelernt hat 
• was Ihr Kind schon kann
• wie Sie Ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen können.

Die pädagogischen Fachkräfte sprechen bei solchen Gesprächen auch  
Empfehlungen aus. Zum Beispiel, das Aufsuchen von  Ergotherapie,  
 Physiotherapie  oder  Logopädie. 
Ergotherapie und Physiotherapie fördern die Entwicklung der 
Konzentration, Motorik und physische Fähigkeiten.
Logopädie fördert die Sprechfähigkeiten und Sprachfähigkeiten, sie 
macht vertraut mit der Sprache. Solche Therapien sind gut für die 
Entwicklung der Kinder. Sie unterstützen auch 
die Vorbereitung für die Schule. 
Die Krankenkassen übernehmen 
die Kosten für solche Therapien.
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7.  Взаємодія та обмін досвідом

7.1  Чому взаємодія з вами є такою важливою?
Батьки є дуже важливими партнерами та помічниками для 
педагогічного колективу!
Батьки найкраще знають свою дитину. Вони можуть:

• допомогти педагогічному колективу краще пізнати дитину;
• супроводжувати групу на виїздах;
• допомагати на заходах;
• допомогати в плануванні діяльності заклада на рік;
• підтримувати та вітати молодих батьків.

Педагогічний колектив може розповісти вам:
• як ваша дитина почувається в дитячому садку;
• як ваша дитина почувається в групі;
• які додаткові потреби має ваша дитина;
• які події відбудуться найближчим часом у дитячому садку;
• якої підтримки та співпраці вони потребують від батьків.

7.2  Розмова про розвиток
Приблизно раз на рік ви будете отримувати запрошення на 
обговорення розвитку. На ньому вихователi вам розкажуть:

• чому ваша дитина вже навчилася в дитячому садку;
• що ваша дитина вже вміє робити;
• як Ви можете підтримати розвиток вашої дитини.

Під час цих обговорень педагоги також висловлюють свої 
рекомендації. Наприклад, звернення до ерготерапії, фізіотерапії 
чи логопедії.
Ерготерапія та фізіотерапія сприяють розвитку концентрації 
уваги, моторики та фізичних здібностей.
Логопедія розвиває розмовні та мовні навички, сприяє 
оволодінню мовою. Такі методи лікування сприятливо впливають 
на розвиток дітей. Вони також допомагають підготувати їх до 
школи. Витрати на таку терапію покривають медичні страхові 
компанії.
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7. Zusammenarbeit und Austausch

7.3   Eltern-Beteiligung 
Es gibt regelmäßig  Elternabende.  Alle Eltern und pädagogischen 
Fachkräfte kommen beim Elternabend zusammen. Sie entscheiden 
gemeinsam über die zukünftigen Pläne und Veranstaltungen in der KiTa.

Es gibt in jeder KiTa auch ein  Elternkuratorium.  Die Eltern, KiTa-
Leitung und Vertreterin oder Vertreter der Träger besprechen viele 
Fragen und treffen wichtige Entscheidungen dort zusammen.

Ein Elternkuratorium vertritt die Interessen der Eltern bei der Leitung 
und beim Träger der Einrichtung und auch beim Bundesland.
Die Eltern wählen die Vertreterinnen und Vertreter in das 
Elternkuratorium. Jede kann unabhängig von Staatsbürgerschaft  
eine  Elternvertreterin  und  Elternvertreter  werden. Es gibt 

 Wahlen  auch in KiTas. Diese finden jedes 2. Jahr statt. Sie können für 
die Stelle einer Elternvertreterin oder einen Elternvertreter kandidieren. 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter in der KiTas können weiter zur 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter in die Kreis-Elternvertretung 
und Landes-Elternvertretung gewählt werden.



59

7.  Взаємодія та обмін досвідом

Батьківська опікунська рада представляє інтереси батьків перед 
керівництвом та адміністрацією закладу, а також перед 
федеральною землею.
Батьки обирають своїх представників до батьківської піклувальної 
ради. Представником батьків може стати будь-хто, незалежно від 
громадянства. В дитячих садках також проходять вибори. Вони 
відбуваються кожні 2 роки. Ви можете балотуватися на посаду 
представника батьків. Представники батьків в дитячих садках 
можуть бути обрані представниками батьків до Районної 
батьківської ради та земельної батьківської ради.

7.3  Участь батьків
Регулярно проводяться батьківські збори. На батьківські збори 
збираються всі батьки та педагогічний колектив. Учасники зустрічі 
спільно приймають рішення щодо майбутніх планів та заходів у 
дитячому садку.

Також у кожному дитячому садку діє батьківська опікунська рада. 
Там батьки, керівництво дитячого садка та представники 
адміністрації обговорюють багато питань та разом приймають 
важливі рішення.
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8.  Wichtige Hinweise 

Das Elternkuratorium kann Informationen bekommen und eine 
Meinung aussprechen, zum Beispiel über:

• Informationen der Einrichtung an die Eltern
• organisatorische und finanzielle Angelegenheiten, zum Beispiel 

die Höhe der Elternbeiträge, Wechsel des Trägers der KiTa  
oder Essensanbieter

• Einstellungen und Kündigungen von Fachkräften 
• Teilnahme der KiTa an Projekten
• Öffnungszeiten und Schließzeiten 
• ärztliche Gesundschreibungen
• Inhalte der pädagogischen Konzeption 
• zusätzliche pädagogische Angebote  

(Sprachkurse, Musikstunden oder Schwimmkurse). 

Die Elternvertreterinnen oder Elternvertreter sind die 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Eltern in der KiTa. 
Sie unterstützen andere Eltern bei Fragen und Problemen.

Mindestens zwei Elternvertreterinnen oder Elternvertreter vertreten 
Interessen der Eltern im Elternkuratorium. In großen KiTas gibt es in 
jeder Gruppe eine Elternvertreterin oder Elternvertreter. Sie als Eltern 
können damit Ihren Einfluss auf viele Entscheidungen auch auf der 
politischen Ebene nehmen! Lassen Sie Ihre Stimmen hören!

8.1   Ausfüllen von Dokumenten

Sie müssen in Deutschland sehr oft und sehr viele Dokumente 
unterschreiben. Die KiTa, Tagespflege, der Essensanbieter und viele 
anderen Institutionen brauchen immer eine Erlaubnis von Ihnen, weil:

• das Interesse und der Schutz von Ihrem Kind sehr wichtig sind
• nur Sie über das Wohl von Ihrem Kind entscheiden können.

Wichtig! Verstehen Sie nicht was in einem Dokument steht?  
Dann unterschreiben Sie dieses nicht! 
Sie können in diesem Fall Folgendes machen:

• lassen Sie sich die Dokumente noch einmal einfach erklären
• fragen Sie nach einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher 
• bringen Sie selbst eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher mit.

8.2   Datenschutz-Bestimmungen
Sie müssen sehr oft „Datenschutz-Bestimmungen“ unterschreiben.
Datenschutz-Bestimmungen sind die Regeln zum Schutz der 
persönlichen Daten. Es ist verboten, Daten von Menschen ohne eine 
schriftliche Erlaubnis zu sammeln und zu verbreiten. Nur Sie können 
entscheiden, ob KiTa, Tagespflege, Essensanbieter und andere 
Organisationen Ihre Daten (Telefonnummern, Adresse, E-Mail und so weiter):

• weitergeben dürfen
• speichern dürfen
• oder löschen sollen.
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8.   Важливі зауваження

Батькiвська опiкунська рада може отримувати iнформацiю та 
висловлювати свою думку, наприклад, щодо:

• інформації від закладу для батьків;
• організаційні та фінансові питання, наприклад, розмір 

батьківського внеску, зміна постачальника послуг,  
або постачальника харчування;

• наймання та звільнення персоналу;
• участь дитячого садка в проєктах;
• час роботи та закриття;
• медичні огляди;
• зміст освітньої концепції;
• додаткові освітні пропозиції (мовні курси, уроки музики чи 

плавання).

Представники батьків є контактними особами для батьків у 
дитячому садку. Вони підтримують інших батьків у вирішенні питань 
та проблем.

Інтереси батьків у батьківській опікунській раді представляють не 
менше двох представників батьків. У великих дитячих садках у 
кожній групі є представник батьків. Як батьки, ви можете впливати 
на багато рішень на політичному рівні! Нехай ваші голоси будуть 
почуті!

8.1  Заповнення документів
У Німеччині дуже часто доводиться підписувати багато документів. 
Дитячому садку, постачальнику їжі та багатьом іншим установам 
завжди потрібен дозвіл від вас, тому що:

• захист інтересів вашої дитини є дуже важливим;
• тільки ви можете вирішувати питання щодо благополуччя 

вашої дитини.
Важливо! Ви не розумієте, що написано в документі? Тоді не 
підписуйте його!
В такому випадку ви можете зробити наступне:

• попросити пояснити вам зміст документів ще раз;
• попросити, щоб адміністрація запросила перекладача;
• самостійно приведіть з собою перекладача.

8.2  Положення про захист особистих даних 
Вам дуже часто доведеться підписувати «умови конфіденційності».
Політика конфіденційності - це правила захисту персональних 
даних. Забороняється збирати та поширювати дані про особу без її 
письмової згоди. Тільки ви можете вирішувати, чи можуть дитячий 
садок, постачальники харчування та інші організації ділитися 
вашими даними (номерами телефонів, адресою, електронною 
поштою тощо); чи вони:

• мають право передавати його;
• можуть зберігати його;
• або мають видалити його.
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8.3   Fotoerlaubnis
Die pädagogischen Fachkräfte stellen in vielen KiTas für jedes Kind ein 
Heft zusammen. Dieses Heft heißt oft „Portfolio“. Die Bilder oder das 
Gebastelte von Ihrem Kind sind in diesem Heft gesammelt.
Diese Bilder und Fotos zeigen:

• wie Ihr Kind sich entwickelt
• was Ihr Kind schon gelernt hat 
• was Ihr Kind gut kann.

Sie und Ihr Kind können dieses Heft jederzeit anschauen und 
mitgestalten.
Die pädagogischen Fachkräfte machen auch Fotos, zum Beispiel bei 
Ausflügen oder bei Festen. Manche Fotos hängen danach auch an den 
Wänden oder in den Gruppenräumen der KiTa oder Tagespflege. 

Es gibt in Deutschland ein strenges Verbot: man darf keine Menschen 
ohne ihre Erlaubnis fotografieren oder filmen! Es gibt sogar eine Strafe 
dafür.
Die pädagogischen Fachkräfte brauchen deswegen von Ihnen eine  
schriftliche Fotoerlaubnis. Sie dürfen ohne diese Erlaubnis Ihr Kind 
nicht fotografieren und nicht filmen.

Dürfen die pädagogischen Fachkräfte keine Fotos oder Filme von Ihrem 
Kind machen? Dann müssen Sie es unbedingt sagen und schriftlich 
mitteilen!
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8.   Важливі зауваження

8.3  Дозвіл на фотографування

У багатьох дитячих садках вихователі складають буклет для кожної 
дитини. Цей буклет часто називають «портфоліо». У цьому буклеті 
зібрані малюнки або рукоділля вашої дитини.
На цих світлинах та фотографіях показано

• як розвивається ваша дитина;
• чого ваша дитина вже навчилася;
• що у вашої дитини добре виходить.

Ви разом з дитиною можете в будь-який час переглянути цей буклет 
і допомогти у його формуванні.
Викладачі також фотографують, наприклад, під час прогулянок чи 
святкувань. Деякі фотографії висять на стінах або в групових 
кімнатах дитячого садка.

У Німеччині існує сувора заборона: не можна фотографувати або 
знімати людей без їхнього дозволу! За це навіть передбачено 
покарання.
Тому педагогічному персоналу потрібен письмовий дозвіл від вас 
на фотографування. Вони не мають права фотографувати чи 
знімати на відео вашу дитину без цього дозволу.

Ви забороняєте вихователям фотографувати чи знімати на відео 
вашу дитину? Тоді ви повинні сказати їм це і зафіксувати заборону 
письмово!
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8.4   Hilfe und Unterstützung
Haben Sie weitere Fragen rund um das Thema KiTa oder Tagespflege? 
Sie können sich an:

• die pädagogischen Fachkräfte von Ihrem Kind wenden. Sie sind 
sehr wichtig für Ihr Kind. Sie betreuen und sehen Ihr Kind jeden 
Tag. Sie sind für die Gruppe von Ihrem Kind zuständig. Sie sind 
aber auch für die Eltern da. Sie helfen Ihnen gerne.

• die Sozialpädagogin oder an den Sozialpädagogen im 
Kindergarten wenden. 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen:
• Kinder beim Lösen von Konflikten
• pädagogische Fachkräfte bei Projekten und Veranstaltungen
• Eltern bei der Antragsstellung und beim Ausfüllen von Unterlagen
• bei Fragen und Problemen rund um die Erziehung.

Sie können sich auch an die Elternvertreterinnen oder Elternvertreter 
wenden.
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8.4  Допомога та підтримка
У вас є додаткові запитання щодо теми дитячих садків або денного 
догляду? 
Ви можете звернутися до:

• педагогічного колективу вашої дитини (ці люди дуже важливі 
для вашої дитини, вони доглядають і бачать її щодня, вони 
відповідають за всю групу, яку відвідує ваша дитина, але вони 
також є поруч з батьками і з радістю вам допоможуть);

• соціального педагога в дитячому садку (соціальні працівники 
надають підтримку дітям у вирішенні конфліктів);

• вихователів - щодо проектів та заходів та з питаннями та 
проблемами, що стосуються освіти;

• інших батьків - щодо оформлення заяв та заповнення 
документів.

Ви також можете звернутися до представників батьків.



Bemerkungen  – Зауваження

66



Innenräume:
Hausschuhe
Unterhose
Socken
Strumpfhose
Hose
Pullover
Kleid
T-Shirt 
Wäschesack für  
 Schmutzwäsche
Lätzchen
Schlafanzug
Bettwäsche
Schnuller 
Kuscheltier

Зовні:
Дощовик
Штани від дощу
Гумові чоботи
Спортивний одяг
Спортивна сумка
Спортивне взуття
Снігозахисні штани
Шапка
Шарф
Рукавички
Крем від сонця
Сонцезахисна кепка
Купальник або  
плавки
Рюкзак
Ланч-бокс
Питна пляшка

Приміщення:
Капці
Труси
Шкарпетки
Колготки
Штани
Світер
Сукня
Футболка
Сумка для  
брудної білизни
Слюнявчик
Піжама
Постільна білизна
Соска
М'яка іграшка

Draußen:
Regenjacke
Regenhose
Gummistiefel
Sportkleidung
Sportbeutel
Turnschuhe
Schneehose
Mütze
Schal 
Handschuhe
Sonnencreme
Sonnenmütze 
Badeanzug oder 
 Badehose
Rucksack
Brotdose
Trinkflasche

Check-Liste  –  Перелік слів

Догляд
Підгузки
Вологі серветки
Носові хустки
Гребінець для 
волосся
Гумка для волосся
Зубна щітка
Зубна паста
Склянка для  
зубної щітки
Рушник

Pflege:
Windeln 
Feuchttücher
Taschentücher
Haarbürste

Haargummi
Zahnbürste 
Zahnpasta 
Zahnputzbecher

Handtuch
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