
ВІТАЄМО ВАC 

У ДИТЯЧОМУ САДКУ! 

Ми сподіваємося, що вам тут сподобається!



ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО 

Ми хочемо створити ґрунт для нашої важливої співпраці! 
• Діти та батьки мають бути впевнені у дитячому садку.
• Дитина познайомиться як мінімум з одним педагогом, і це має

відбуватися у комфортному для дитини темпі. Дитину повинні
цікавити дитячий сад та інші діти.

• Батьки отримають уявлення про дитячий сад та про те, як
виглядає звичайний день тут.

Адаптація зазвичай триває від 1 до 2 тижнів, все залежить від потреб 
дитини. 
Виділіть, будь ласка, на це два тижні. 
Ми завжди прислухається до потреб кожної дитини, а потім 
адаптуємося під них. 



РІЗНІ РОЛІ 
Напочатку один з батьків має бути присутнім весь час.  
Ви супроводжуєте свою дитину протягом усього дня у дитячому 
садку. Коли ви заспокоюєте, граєте і розмовляєте зі своєю дитиною, 
ми черпаємо знання про те, як найкраще допомагати вашій дитині 
виходячи з її потреб. 
Педагог, який відповідає за адаптацію, перебуває поруч для того, щоб 
встановити контакт та побудувати відносини з дитиною. Час 
перебування у дитячому садку залежить від реакції дитини. 
Поступово все більше відповідальності за дитину передається нам, 
педагогам. Дитині необхідно звикнути до того, що Ви будете йти, а 
потім повертатися. Коли Вас не буде, завданням дитячого садка буде 
створення надійної обстановки для дитини. 
Хороша співпраця та відкрита комунікація створюють гарну основу 
для вашої дитини у дитячому садку. 
Після періоду адаптації ми назначаємо час для зустрічі, щоб 
поговорити про те, як пройшов цей час. 



Залишати та забирати 
Важливо, щоб процес, коли дитину залишають в дитячому садку, проходив 
добре. Для дитини важливо почути чітке "До побачення" від людини, яка 
привела його в дитячий сад, під час передачі дитини педагогу, який 
зустрічає її. Іноді може виникати багато почуттів у зв'язку з тим, що батьки 
йдуть з дитячого садка. Не можна сказати, що правильно, а що неправильно 
робити у такому випадку. Найважливіше - це дізнатися про потреби саме 
Вашої дитини для того, щоб створити якомога більш 
надійну обстановку для неї. Є діти, які хочуть свою 
пустушку і/або м'яку іграшку. Ви можете дзвонити нам, 
якщо переживаєте за дитину для того, щоб дізнатися, як у 
неї йдуть справи. 
Коли ви залишаєте або забираєте дитину, постарайтеся знайти час для того, 
щоб поговорити з нами, наприклад, про те, як пройшов день. Іноді буває 
складно залишити групу або заняття, у такому випадку ми постараємося 
знайти найкраще рішення. Якщо раптом щось особливе трапилося вдома, 
розповідайте нам, будь ласка, про такі випадки, щоб ми змогли допомогти 
дитині найкращим чином.  

Tempus Hemma 
Використовуйте нашу цифрову систему для реєстрації присутності. 
Скачайте додаток на свій телефон. Там реєструються години перебування 
дитини у дитячому садку виходячи з робочого часу та часу на дорогу. 
Публікація Вами розкладу на більш тривалий період полегшить планування 
роботи персоналу у дитячому садку. Повідомляйте також про можливі 
відгули для дитини і, якщо ваша дитина захворіє. Це необхідно зробити 
якомога швидше. 
Якщо хтось інший буде забирати Вашу дитину, Вам необхідно також ввести 
цю інформацію в Tempus заздалегідь, бажано з фотографією людини, яка 
буде забирати дитину. У Tempus також публікується важлива інформація, 
тому перевіряйте кошик з повідомленнями у додатку! 



Хвора дитини 
Повідомляйте про те, що Ваша дитина захворіла у Tempus, це 
необхідно зробити як можна скоріше, бажано до 07.00.  
Це має значення для замовлення їжі та розподілу персоналу.  
Напишіть також у Tempus, коли дитина повертається.  
День у дитячому садку зазвичай вимагає більше сил від дитині, ніж 
день вдома. Тому важливо оцінити, скільки часу дитина зможе 
проводити в саду, враховуючи її загальний стан. 
Якщо у дитини був шлунковий грип, то вона має бути без симптомів 
протягом 48 годин, для того, щоб повернутися до дитячого садка. Для 
того, щоб зменшити поширення інфекції, брати/сестри також маються 
залишатися вдома, якщо декілька Ваших дітей ходять до садка.  
Інформацію про дитячі хвороби Ви знайдете на www.1177.se 
На ці поради та правила орієнтується також дитячий сад. 
Завдяки взаємній допомозі ми зможемо залишатися здоровими, 
наскільки це буде можливо. 

http://www.1177.se/


Добре знати 
• Дитячий садок – це власна форма школи, яка керується

Законом «Про школу» та Планом навчання для дитячого садка.

• У всіх співробітників дитячого садка - підписка про
нерозголошення службової інформації. Вони не мають право
розголошувати інформацію про Вас без вашої згоди, крім
особливих випадків, зазначених у наступному пункті.

• У всіх співробітників дитячого садка мають обов'язок
донесення. Це означає, що вони мають зв'язатися з Cоціальною
службою, якщо вони будуть стурбований тим, що дитина може
якимось чином постраждати.

• Батьківські збори або схожі зустрічі зазвичай плануються
осінню.

• Мінімум один раз на рік призначається час для педагогічної
зустрічі, де ми інформує батьків про те, як дитині подобається
у дитячому садку та як вона тут розвивається.

• Більшу частину дня ми проводимо на вулиці. Принесіть та
залиште у дитячому садку помічений запасний одяг для будь-
якої погоди.

• Якщо є потреба у спеціальній їжі – скористуйтеся e-tjänsten
”Спеціальна їжа - заявка” на www.kramfors.se. Дивись також
LÄNK

• Сніданок ≈ 7:30  -  Обід ≈ 11:00  -  Підвечірок ≈ 14:15
• Протягом трьох днів на рік персонал дитячого садка відвідує

курси підвищення кваліфікації. Ми просимо не приводити
дітей у ці дні до садка. Якщо це буде неможливо, тоді ми
зможемо за ними доглянути або у цьому, або в іншому
дитячому садку.

https://e-tjanster.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
https://www.kramfors.se/barn--utbildning/skolmat/specialkost.html


Зв’язуйтеся з нами, якщо у Вас 
виникають запитання! 

Ми сподіваємося, що Вашій дитині 
у нас сподобається! 

Адміністрація освіти, 872 80 Kramfors 
Адреса Torggatan 2 

Телефон 0612-800 00 • Факс 0612-71 13 25 
kommun@kramfors.se

 

mailto:kommun@kramfors.se
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