
Увага: Будь ласка, заповніть німецьку форму в дитячому садку. 

 

 

 

Контракт для гостя  

На прийняття і підтримку розвитку дитини в дитячий садок  

між  

землею Берлін, представниками держорганізації дитячих садків NordOst, нижче 
"держорганізація" вживатиметься, 

та 

 
- опікун вказувати де батьки - домовляються 

1. Прийняття  

1.1 Дитина  

 

Прізвище,                ім'я              дата народження . 

дійсно з  
 

дійсно до  
 

в дитячий садок  
 

прийнята. 

 

В цьому контракті зазначені права та відповідальність діють лише в вище вказаному дитячому 
садку.  

 

Дитина може перебувати в дитячому садочку: 

 пів дня без обіду    пів дня з обідом 

 

 5-7 годин щодня  

 

 

Батько 1  Прізвище, ім'я      

проживає за адресою   ,  Берлін 

Мати 2  Прізвище, ім'я      

проживає за адресою   ,  Берлін 



 

 

 

 

2. Кошти та платіж 

 Кошти 0,00 €.  

 

3. Хвороба дитина  

3.1 Кожна хвороба дитини і випадки інфекційнмх хвороб у колі оточення дитини мушуть бути 
повідомлені дитячому садку. Також відсутність дитини в садку повідомляється.  

3.2 Діти, з переносною інфекційною хворобою, не мають права відвідувати дитячий садок. Вийнятки 
лише з довідкою лікаря. У випадку підозри на переносну інфекційну хворобу дитини потрібна теж 
довідка лікаря про стан здоров'я дитини, яка вказуватиме можливість відвідання дитячого садку 
чи ні. Брати і сестри дітей по пунктах 3.1 і 3.3 потребують дозвіл лікаря на відвідування дитячого 
садку.  

3.3 Відсутня дитина з інфекційною хворобою чи більше одного тижня з невідомих причин, потрібен 
теж дозвіл лікаря на відвідування дитячого садка, в якому вказано що дитина здорова і відсутня 
загроза розповсюдження хвороби. Якщо дитина з незаразною хворобою відсутня більше тижня, 
то дитячий садок може теж вимагати довідку лікаря про стан здоров'я дитини.  

3.4 Батьки отримали інформація для батьків і інших опікунів по закону інфекційного захисту 34 
параграф 5 пункт 2 (Infektionsschutzgesetz IfSG). 

 

4. Час відкриття дитячого садку  

4.1 Опікування дитини відбувається в рамках офіційного часу відчинення дитячого садка. 

 

5. Опікування в дитячому садку  

5.1 Опікування дитини відбувається в рамках відповідних норм дитячого садка.  

5.2 Під час перебування в дитячому садку дитина отримаї напої і - якщо в пункті 1.1 не інша 
домовленість- обід. Сніданком і пообідом забезпечують батьки своїх дітей.  

5.3 Дитина державно застрахована (Unfallversicherungsschutz) під час перебування в дитячому садку 
і в дорозі до і від нього.  

5.4 Для дитини особливо важливою є співпраця батьків з педагогічним персоналом. Тому велике 
прохання відвідувати батьківськи збори в садочку. При бажанні особистої розмови зверніться 
заздалегідь до вихователя чи до керівництва садочку.  

5.5 Права участі батьків основані на законі про підтримання та опікування дітей в дитячих садках 
(Kindertagesförderungsgesetz  - Kita FöG) у відповідній формі. До цього належить участь батьків у 
всіх основних питаннях стосовно дитячого садка.  

 

 

 

 



 

 

 

6. Угода з дитячим садком 

Батьки надають дитячому садку всі необхідні дані про дитину та свої актуальні контакти (номери 
телефонів). 

Берлін        

 

  

  

 

Підпис батьків                  
Садок NordOst  

 

 

 

 

 

Підпис батьків               Підпис  

 


