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Despre programul
de ședere, aducerea
și plecarea, boală și
vacanțe la grădiniță

PROGRAMUL DE ȘEDERE
Grădinițele sunt de obicei deschise între orele 07.30 şi 16.30. Unele grădinițe şi-au extins
orarul de deschidere. Grădinița dvs. vă va informa cu privire la programul său. Dvs. alegeți cât
timp pe zi va rămâne copilul la grădiniță.
În cursul dimineții, grădinițele au adesea plimbări, program de cor, grupuri de limbă și de joacă
și alte activități asemenea. Anunțați grădinița dacă ajungeți mai târziu decât ora deschiderii.
Atunci angajații știu dacă ar trebui să aștepte copilul sau dacă pot să înceapă cu activitățile
zilei.

Aducerea şi plecarea copilului la grădiniță
Luați legătura cu personalul când ajungeți la grădiniță, astfel încât copilul să poată fi primit
bine. Discutați cu personalul și când luați copilul, și anunțați şi când părăsiți grădinița. Acest
lucru este important pentru siguranța copilului și pentru schimbul de informații referitoare la
copil.

© Trude Haugen

Este important ca grădinița să fie anunțată dacă altcineva decât părinții vor veni ca să ia acasă
copilul. Atunci grădinița poate să îl pregătească pe copil. De asemenea, grădinița nu are voie
să dea copilul altcuiva fără ca acest lucru să fi fost convenit în prealabil, chiar dacă copilul
recunoaște persoana respectivă.
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Vacanțe și zile libere
Există patru săptămâni fără plată pe an. Cinci dintre aceste zile sunt zile de planificare, şi
atunci copiii sunt liberi. Celelalte trei săptămâni sunt luate în vacanță.
Unele grădinițe sunt deschise toată vara, în timp ce altele închid două-trei săptămâni pentru
a fi în vacanță. Grădinițele cer adesea părinților să anunțe când pleacă copilul în vacanța de
vară. Când copilul este înregistrat ca fiind în vacanță, el nu poate veni la grădiniță.
În cazul în care copilul trebuie să aibă timp liber în afară de săptămânile de vacanță care
au fost convenite, trebuie să anunțați grădinița despre aceasta. Grădinițele sunt închise în
zilele de sărbători legale și pe data de 17 mai. În legătură cu Crăciunul, Paștele și sărbătorile
de toamnă și iarnă ale școlii, multe grădinițe întreabă părinții dacă copiii îşi vor lua liber. Ei
fac aceasta pentru a calcula numărul de copii care vin la grădiniță, astfel încât să se poată
planifica personalul.

Boala
Dacă starea generală a copilului este proastă, acesta trebuie să stea acasă şi să nu vină
la grădiniță. O stare generală proastă pot fi: oboseală anormală, greață, letargie sau apetit
slab. Copiii care vomită și au diaree, trebuie să fie ținuți acasă două zile după ce sunt
asimptomatici, chiar dacă nu au febră.
Cel mai important motiv pentru a ține copiii acasă este evitarea răspândirii infecției la grădiniță.
Copilul are nevoie, de asemenea, de îngrijire suplimentară, şi grădinița nu are capacitatea de
a oferi un singur angajat care să îngrijească un copil bolnav.
Atunci când copilul este bolnav trebuie să sunați la grădiniță și să anunțați. Acest lucru este
important mai ales dacă copilul are o boală care îi poate infecta pe alții.

Uneori, copiii au nevoie de medicamente pentru a se recupera de la boală. În principiu le
revine părinților responsabilitatea de a se asigura că medicamentele sunt administrate în mod
corect și la momentul potrivit, așa cum a prescris medicul. Grădinița poate nu are obligaţia
să administreze medicamente, dar va ajuta de obicei la administrarea de medicamente după
boală. Acest lucru trebuie convenit cu grădinița.
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Unii copii au nevoie de medicamente zilnic din cauza bolilor cronice. Dacă grădinița trebuie să
le administreze medicamente, acest lucru trebuie convenit în mod specific. Angajații trebuie să
fie atunci instruiți în rutinele necesare legate de administrarea medicamentului respectiv.
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Administrarea de medicamente

