
Довідник  для батьків 

Навчальний рік  2021/2022  

 

1.Основна інформація. 

Дитячий садок "Montessori PoCeMon"- приватний дитячий садок . 

Хоче  надати допомогу дітям з України,  тому  відкриває змішану 

вікову  групу  для дітей 3-5 років. У дитячий садок прийматимуть дітей,   які 

мають статус біженця, номер PESEL . Група налічуватиме 20 дітей. Про 

зарахування до дитячого садка вирішується згідно черги поданих заяв . 

Група  тимчасова  , функціонує  до 31.08.2022 року.  

2. Структура групи. 

Максимальна кількість дітей в групі-20. Згідно з рекомендаціями доктора 

Монтессорі,  мішані вікові групи дають дітям можливість розвиватися за  їх 

власним темпом, а не темпом, нав'язаним групою однолітків. Це дозволяє 

молодшим дітям спостерігати за старшими і вчитися шляхом наслідування, в 

той час як діти старшого віку, допомагаючи молодшим, практикують вже 

набуті навички, зміцнюючи віру в свої сили і вивчаючи чутливість до потреб 

іншої людини. У повсякденному житті ми рідко потрапляємо в групу 

тільки  однолітків, тому такі мішані  групи більш природні  і корисні  для 

розвитку дітей,  функціонують в ній так само, як в сім'ї. 

3. Кадри. 

Групу ведуть два викладачі з педагогічною підготовкою з України  . 

4. Організаційні питання. 

Всі організаційні питання  вирішуются  директором установи, завдання 

директора є координація роботи дитячого садка. 



Веб-сайт дитячого садка: www.pocemon.pl На ній розміщена вся актуальна 

інформація, що стосується дитячого садка. Адреса електронної пошти 

дитячого садка: kontakt@pocemon.pl 

Номер телефону 660 670 306 

5.Організація дитячого садка. 

План дня 

7.30-8.45 -Діти приходять в дитячий садок  

9.00-9.30- Сніданок 

9.30-10.00- Тематичні заняття  на день 

10-11. 30-  Вільний час  

11.30-12.30-Вихід на вулицю 

12.30-13.00- Обід 

13.00-15.00-Відпочинок 

15.00-15.30-Полуденок  

15.30-16.00-Батьки забирають дітей.  

6. Години роботи дитячого садка 

Група працює з понеділка по п'ятницю, з 7.30 до 16.00. Дитячий садок 

закритий  у святкові дні та дні, зазначені в календарі навчального року. 

7. Оплати . 

Батьки, чиї  діти будуть відвідувати вищевказану групу, звільняються від 

оплати  за навчання.  

8.Правила вдівідування  дитячого садка. 

Дітей приводять  і забирають  батьки, законні   опікуни  або 

повнолітні  особи , уповноважені  батьками або законними опікунами. 

Дітей  приводять в дитячий садок до 8.45. Обов’язок  батьків  / 

законних  опікунів  забрати дитину з  дитячого  садка не пізніше 

http://www.pocemon.pl/
mailto:kontakt@pocemon.pl


16.00.  Просимо  вас забрати дітей до вище вказаної години , щоб не 

перевищувати години роботи дитячого  садка.  

За запізнення передбачені штрафи. Кожне  запізнення -50 зл оплачується 

готівкою в руки директора дитячого садка . 

9. Правила здоров'я.  

Дитячий садок залишає за батькам рішення про вакцинацію або не 

вакцинацію дітей. Довідки про вакцинацію не потрібні. Будь ласка, 

пам'ятайте, що хвора дитина повинна залишатися вдома. У дитячому садку, 

згідно з розпорядженням міністра охорони здоров'я, ми не даємо дитині 

ніяких ліків (також гомеопатичні засоби). Якщо дитина  з хронічним 

захворюванням, і є  необхідність постійно приймати   ліки в дитячому садку, 

то батьки дитини (до його прийому до установи) зобов'язані надати 

інформацію: яким захворюванням хворіє дитина і які ліки за 

рішенням  лікаря він приймає (назва препарату, спосіб дозування).Також 

необхідно докласти медичний дозвіл лікаря  на препарат і письмовий  дозвіл 

давати дитині ліки. У  разі відсутності уповноваженої особи в 

дитячому  садку - у випадках, коли стан здоров'я дитини вимагає 

прийому  ліків або виконання інших дій (наприклад, контролю рівня цукру в 

крові у дитини з  діабетом; застосування  препарату інгаляційним шляхом 

дитині з астмою) - ці дії можуть виконувати і інші люди (в тому числі: батьки 

, вихователі ),якщо вони пройшли навчання в цій галузі. Люди, які можуть 

приймати  в цьому  учать,  повинні погодитися на це  ,  наявність медичної 

освіти не  обов'язкова . Адміністрація дитсадка вимагає  підписання 

спеціального договору про надання  хронічно хворим дітям,  ліків. Просимо 

приводити в дитячий сад тільки здорових дітей. Особливо це актуально в 

перші дні хвороби, коли дитина 



виглядає ще здоровою  і ще здатна  ходити в дитячий садок .  Тим не менш , 

ми просимо Вас взяти на себе відповідальність за дітей і розуміти , що 

постійний контакт з іншою дитиною протягом декількох годин обов'язково 

викличе зараження - і те, що для однієї   дитини  може бути 

звичайною   нежиттю, яка  пройде через кілька днів, для іншого  

закінчиться, наприклад, отитом. Також  важливо здоров'я  працівників 

дитячого садка - ми піклуємося про своє здоров'я і не хочемо наражати  себе і 

свої сім'ї .У разі якщо  що у дитини   виявлятся  симптоми захворювання, 

батьків будуть просити  негайно забрати дитину з дитячого садка, проте ми 

не хочемо, щоб такі ситуації траплялися. Ми розуміємо, як складно 

організувати лікарняний за дітьми , які ще не проявляють (або вже) повних 

симптомів захворювання, але  будь ласка, майте на увазі, що у багатьох 

дошкільних сім'ях є (або скоро з'являться) маленькі діти, і кожен хоче бути 

здоровим.  

 

Симптоми хвороби .Можна прийняти дитину в дитячий садок 

якщо: 

Температура 38 ст. вимірюється в роті 

або в анусі / 37,5 вимірюється під пахвою 

або вища. 

Будь-який з наступних симптомів: 

Застуда   з жовто-зеленою нежиттю.  

Проявлення симптомів / довідка від 

лікаря, що дитина не заразить інших дітей  

виділенням  з носа, кашель , біль  в горлі, чхання, висип, збільшені 

лімфатичні  вузли.  

Запалення  конюнктивіт (почервоніння  



очей ) бактеріальні або вірусні. Припинення симптомів після  прийому ліків 

в перебігу  останніх 24 години  / довідка від лікаря, що дитина не заразить 

інших  . 

Воші / стригучий лишай тіла або голови після лікування у дитини немає 

вошей або гнид , всі зміни припиняються і лікар підтверджує , що дитина не 

заразить інших.  

Ураження шкіри, лишай , свербіж   зажившої  рани на шкірі , потрібно 

підтвердження  від лікаря що дитина не заразить інших .  

Блювота  ,  біль у животі / не було блювоти не менше 24 годин без 

подавання  будь-яких ліків 

Діарея -  не було діареї протягом  протягом 24 годин  без 

подавання  будь-явих ліків.  

Симптоми інфекційного захворювання - відсутність симптомів і лихоманки 

/довідкавід лікаря, щоб дитина не заразить інших. 

 

 

10. Особисті речі.  

Діти не можуть приностити в дитячий садок особисті речі.Тількі які вказані в 

списку який  отримують для  відвідування  дитячого садка . Виняток 

становлять іграшки , які дозволяють дитині заснути і відпочити. Даються 

дитині лише    під час відпочинку . Дитячий садок не несе 

відповідальність за їх втрату.  

11. Іграшки. 

Діти не можуть приносити в дитячий садок  ніяких іграшок. Винятком є речі, 

які допомагають дітям заснути. У дитячому садку  заборонено 

мати  електронні  іграшки (телефон ,  планшет .) 

 



 

12.  День народження  . 

У дитячому садку організовують День народження для дітей. День 

народження проводять по п'ятницях. Календар днів  народження веде 

вихователь . Можно приносити тільки фрукти. 

13. Правила виходу на вулицю 

Діти виходять на свіже повітря кожен день. Виняток дуже  погана  погода 

(сильний дощ, хуртовина, сильний вітер, температура повітря нижче -8 

градусів за Цельсієм, істотно перевищена норма забруднення повітря). 

 


