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Uczestnicząc w różnych 
komitetach z zakresu opieki 

dziennej nad dziećmi jak i 
przedszkola, możemy 
wspólnie reprezentować 
interesy rodziców i zwracać 
uwagę na brak potrzeb.

Dzięki naszym własnym 
grupom specjalistycznym 
koncentrujemy się na temacie 
i możemy wykorzystać naszą 
ugruntowaną wiedzę, aby 
pracować nad ulepszeniem.  

Jesteśmy punktem kontak-

towym dla administracji, 
polityki, sponsorów i kadry 
zarządzającej żłobkami, 
przedszkolem, no i pracowni-

kami dziennymi w opiece nad 
dziećmi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas, 
możesz to zrobić w dowolnym momencie. 

Skontaktuj się z nami.

W TEN SPOSÓB KONTAKTU-
JESZ SIĘ Z NAMI.

JESTEŚMY 
ZAANGAŻOWANI 
W TWOJE 
INTERESY I 
ZAWSZE STARAMY 
SIĘ ZNALEŹĆ 
ROZWIĄZANIE!

dla przedszkola i ośrodków opieki dziennej  
Delmenhorst



O TO WŁAŚNIE SIĘ TROSZCZYMY

Na jakość opieki dziennej 
nad dziećmi wpływa 
między innymi kluczowy 
specialista/ wychowawca i 
jego liczba dzieći pod 
opieką, także jego czasy 
przygotowania i kontroli 
lub nieodpowiednie 

modele zastępowania.

Jakość placówki 
opiekuńczej / 
przedszkolnej 

źródłem zapewniającym 
prozdrowotny, pełnowartoś-

ciowy catering w przedszko-

lach jest poradnik z Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung 

(DEG). Niestety, te same 
składki na żywność nie 
oznaczają tej samej wartości 
dla żywności na lunch. 
Brakuje tu kontroli jakości. 
Często jedyny ciepły posiłek 
dla dzieci w ciągu dnia musi 
być oferowany z odpowiednią 
jakością.

Nowa ustawa prawna 

(NKiTaG) ma poważny 
wpływ na niezawodną 
opiekę nad dziećmi i 
utrudnia organizowanie 

ponadregionalnych rad 
rodzicielskich.

Zapisy prawa Latem 2021 roku, po długiej przerwie, po raz pierwszy 
mogliśmy powitać rodziców z sektora opieki dziennej nad 
dziećmi jako członków. Aby móc zadbać o ich interesy, 
ważne jest wzmocnienie obszaru opieki dziennej nad 
dziećmi o dodatkowych członków. 

Aby zrównać niezawodną opiekę w opiece dziennej z 
opieką w przedszkolu, nadal istnieje potrzeba działania 
w zakresie modeli substytucyjnych i zmiany między 
innymi dziecka z poniżej 3 lat (U3) do grupy dzieci 
powyżej 3 lat (Ü3).

Aby być dostępnym dla Ciebie na jak najwięcej sposobów, 
jesteśmy reprezentowani przez naszą własną stronę 
internetową, obecności na Facebooku i Instagramie.

Aby być na bieżąco, dzielimy się wiadomościami i 
udostępniamy tutaj  przydatne informacje.

OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
(SOCIAL MEDIA)

Dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
mają również prawo do 
udziału we wczesnej 
edukacji. Udziału tego nie 
można jednak zagwaranto-

wać każdemu dziecku ze 
względu na brak oceny 
potrzeb i niewystarczające 
liczby ofert.

Inkluzja społeczna i 
edukacyjna / włączenie

WSPARCIE 
DLA PRZEDSTA-

WICIELI 
RODZICÓW

JAKOŚĆ OBIADU


