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дитячий садок
Співпраця між дитячим садком та родиною
Для того, щоб дітям подобалося в садку, та вони розвивалися, співпраця між родиною та дитячим
садком є важливою. На цьому наголошує Закон про дитячі садки та Положення про рамковий план
щодо змісту та завдань дитячих садків. Для успішної співпраці батьки та дитячий садок повинні тісно
спілкуватися. Спілкування відбуватиметься щодня, коли дитину приводять та забирають, а також під
час бесід щодо розвитку дитини та на батьківських зборах.

На початку
Перша зустріч з садком є важливою як для родини, так і для персоналу садку. Садок сприятиме тому,
щоб з першого дня дитина та батьки відчували безпеку та довіру. Всі діти різні і по-різному реагують
на початок відвідування дитячого садка. Деякі швидко звикають до нового оточення, а деяким для
цього потрібно більше часу.
Спочатку дитина перебуватиме в садку лише кілька годин, разом з одним або обома батьками.
Поступово час перебування можна буде подовжувати. У дитячому садку з вами домовлятимуться
щодо того, як проходитимуть ці перші дні. У цей період ваша присутність та доступність є важливою
для дитини. Завжди кажіть, коли ви підете. Розкажіть дитині, що працівники дитячого садка будуть
піклуватися про неї на час вашої відсутності. Це сприятиме тому, щоб дитина почувалася в безпеці та
довіряла як вам, так і персоналу.
Багато дитячих садків хочуть поспілкуватися з батьками одразу після того, як дитина почала ходити в
садок. Така бесіда допоможе дитячому садку пізнати дитину. Під час такої бесіди ви можете
розповісти про особливі потреби, які є у дитини. Це може бути щось, пов’язане з харчуванням, сном
або інтересами, хто має право забирати дитину з садку, або інші речі, які дитячий садок повинен
враховувати. Під час цієї бесіди дитячий садок також отримає можливість надати вам важливу
інформацію.

Інформація щодо планів дитячого садка
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Усі дитячі садки мають річний план, який висвітлює освітні пропозиції дитячого садка. Крім того,
дитячі садки або окремі групи часто надають інформацію шляхом створення щомісячних звітів.
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З них ви дізнаєтеся про майбутні плани, а також оцінку проведеної діяльності. Багато дитячих садків
регулярно документують те, що сталося протягом дня, у вигляді фотографій та/або текстів. Деякі садки
також застосовують цифрові рішення для обміну інформацією.

Неформальні бесіди
Значна частина контактів між дитячим садком і батьками відбувається у неформальних розмовах,
наприклад, у гардеробі, коли дитину приводять до садку чи забирають. Часто при цьому можуть бути
присутні також інші діти та дорослі. Якщо ви хочете поговорити про те, про що інші не повинні чути, ви
можете домовитися про індивідуальну зустріч щодо цього.
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