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Placówka dziennej opieki nad dziećmi – co to jest? 

Placówki dziennej opieki nad dziećmi (tzw. KiTa) to instytucje opiekuńczo-wychowawcze, w których dzieci 
przebywają pod opieką odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (m.in. wychowawców). 
Do placówek opiekuńczo -wychowawczych zalicza się: 

• żłobki (grupa wiekowa od 1 do 3 lat) 
• przedszkola (grupa wiekowa do 3 do 6 lat) 
• świetlice (dzieci w wieku wczesnoszkolnym od 6 do 10 lat) 

W Niemczech nie ma obowiązku uczęszczania do wyżej wymienionych placówek. Jednakże na rok przed pójściem do 
szkoły, koniecznym jest, aby dziecko uczęszczało do przedszkola, tak by było odpowiednio przygotowane do wejścia 
w szkolną rzeczywistość. 
Proszę zwrócić uwagę na terminy zapisów. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.    

 Ile kosztuje pobyt dziecka w placówce dziennej? 

Za pobyt dziecka w danej placówce pobierane są opłaty oraz opłata za wyżywienie. Rodzice mogą być zwolnieni z 
uiszczenia opłat, jeśli pobierają świadczenia socjalne z Urzędu Zatrudnienia (Jobcenter) lub świadczenia dla osób 
ubiegających się o azyl. Odpowiednie zaświadczenia należy przedłożyć w urzędzie miasta lub gminy.  Rok przed 
pójściem dziecka do szkoły pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty za wyżywienie 
dziecka, które nie są objęte refundacją.  
 

Opieka dzienna nad dziećmi – Kindertagesbetreuung (polnisch) 

Ogólne informacje dla rodziców: 

 Rozmowa przy przyjęciu dziecka: aby pobyt w przedszkolu przygotować jak najlepiej, wcześniej odbywa się wstępna 
rozmowa z nauczycielką przedszkolną lub z dyrekcją. W przypadku niewystarczającej znajomości j. niemieckiego, 
zaleca się przyjść z osobą, która będzie tłumaczyła. Może być to członek rodziny lub znajomy.   

 Adaptacja dziecka: aby dziecko powoli zaadaptowało się do nowych warunków i wymagań w danej placówce oraz do 
dłuższej rozłąki z rodzicami oferowane są zajęcia adaptacyjne. Aby wesprzeć swoją obecnością dziecko rodzice 
pozostają przez kilka godzin ze swoją pociechą. Po okresie adaptacji następuje moment pożegnania z dzieckiem i 
rodzice opuszczają salę zabaw, pozostając jednakże jeszcze na terenie placówki. Jeśli maluch przyzwyczai się do 
nauczycielki i nowego miejsca, rodzic może opuścić placówkę, ale należy być osiągalnym telefonicznie.       

 Zaświadczenie lekarskie: W przedszkolu należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dane dziecko jest 
zdrowe i nie cierpi na żadną z chorób zakaźnych oraz potwierdzenie o przeprowadzonej konsultacji lekarskiej w 
sprawie szczepień.   

 Kogo należy powiadomić w nagłych wypadkach? Należy pisemnie poinformować pracowników placówki, w jaki sposób 
mogą się skontaktować z rodzicami w razie nagłego wypadku ew. jaką osobę należy wówczas powiadomić.  

 Kto jest upoważniony do odbioru dziecka? Należy pisemnie powiadomić pracowników przedszkola, kto jest 
upoważniony do odbioru dziecka z placówki. Proszę nie zlecać odbioru maluchów dzieciom poniżej 14 roku życia. 

 

O czym należy pamiętać pierwszego dnia? 

Prosimy przynieść ze sobą:  

 Kapcie  

 Plecak/torba (ze śniadaniem + ewentualnie podwieczorek) 

 1x ubranie na zmianę (bielizna, rajstopy, sweter, spodnie i podkoszulek) 

 Kalosze dziecięce, kurtka i spodnie przeciwdeszczowe 
 Dzieci z pieluchą: pampersy, chusteczki nawilżające, krem itd.  

Na co należy zwrócić uwagę każdego dnia? 

 Proszę spakować dziecku zdrowe produkty na drugie śniadanie (nie dawać słodyczy i słodkich napoi!) 

 Chore dzieci nie powinny uczęszczać do przedszkola. Dziecko powinno pozostać w domu tak długo, aż wyzdrowieje. 

 Dziecko należy odbierać punktualnie. 

 Proszę powiadomić pracowników, w przypadku, gdy dziecko w danym dniu nie może przyjść do placówki. 
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Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje!  

 

Pouczenie dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka odnośnie  
§ 34 ustęp 5 str. 2 

Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym  (IfSG) 
 

W przypadku, gdy Państwa dziecko zachorowało na chorobę zakaźną i uczęszcza do szkoły lub innej 
placówki zbiorowej, może ono zakazić rówieśników, nauczycieli bądź opiekunów. Ponadto, w 
szczególności układ odpornościowy niemowląt i małych dzieci jest niedostatecznie wykształcony, 
wskutek czego dzieci te narażone są na poważne powikłania chorób zakaźnych (z komplikacjami).    
 
Aby temu zapobiec, chcielibyśmy poinformować Państwa w niniejszym piśmie informacyjnym o 
obowiązkach, sposobie postępowania i ogólnych zaleceniach przewidzianych w ustawie o 
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Choroby zakaźne nie są skutkiem braku higieny 
lub brakiem nieostrożności. Dlatego też prosimy Państwa o szczerość i współpracę opartą na 
wzajemnym zaufaniu. 
 
Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych przewiduje, że dziecko nie powinno uczęszczać 
do szkoły lub do innej placówki zbiorowej, jeśli:  
 

1. Zachorowało na poważną chorobę zakaźną, wywołaną niewielką ilością wirusów.  Do listy 
chorób zakaźnych zalicza się m.in.: błonicę, cholerę, tyfus, gruźlicę oraz biegunkę wywołaną 
bakterią EHEC. Wymienione choroby występują u nas z reguły w pojedynczych przypadkach 
(ponadto na liście chorób wirusowych znajdują się: wirusowa gorączka krwotoczna, dżuma oraz 
choroba Heinego-Medina. Pojawienie się tych chorób w Niemczech jest jednakże bardzo mało 
prawdopodobne).   

 
2. Zachorowało na chorobę zakaźną, która w pojedyńczych przypadkach przebiega ciężko i z 

komplikacjami, może to być np. krztusiec, odra, świnka, szkarlatyna (płonica), ospa wietrzna, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez bakterie Hib, choroba meningokokowa, 
świerzb, figówka gronkowcowa, wirusowe zapalenie wątroby (A) oraz czerwonka bakteryjna. 
 

3. W przypadku stwierdzenia wszawicy, aż do momentu zakończenia leczenia.  
 

4. Dziecko przed ukończeniem 6-go roku życia zachorowało lub istnieje podejrzenie zachorowania 
na wirusowe zapalenie żołądka i jelit.  

 
Rozprzestrzenianie się wyżej wymienionych chorób odbywa się różnymi drogami. Biegunki lub 
wirusowe zapalenie wątroby (A) należą do tzn. zakażeń spowodowanych wcieraniem. Przenoszenie 
następuje poprzez nieprawidłową higienę rąk lub skażone produkty żywnościowe, rzadko przez kontakt 
z przedmiotami (np. ręcznikiem, meblami, zabawkami). Wirusy odry, świnki, ospy oraz krztuśca 
przenoszone są drogą kropelkową lub jako „latające” zarazki. Do zakażenia świerzbem, wszawicą lub 
figówką gronkowcową dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną skórą, włosami lub 
śluzówką.    
 
W placówkach zbiorowych, gdzie wiele osób przebywa na niewielkiej przestrzeni, choroby zakaźne 
mogą się szczególnie łatwo szerzyć. Uprzejmie prosimy więc, w przypadku poważnej choroby dziecka o 
skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu lub z pediatrą (np. przy wysokiej gorączce, 
zmęczeniu, powtarzających się wymiotach, biegunce, która utrzymuje się kilka dni lub przy innych 
nietypowych i niepokojących objawach). Lekarz pediatra stwierdzi – w przypadku podejrzenia o 
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wystąpienie choroby zakaźnej lub stwierdzeniu choroby – czy choroba dziecka wyklucza jego 
uczęszczanie do placówki zbiorowej zgodnie z ustawą o zapobieganiu chorobom zakaźnym.   
 
 
W przypadku, gdy Państwa dziecko musi zostać w domu bądź podlega leczeniu szpitalnemu, prosimy 
nas niezwłocznie powiadomić o diagnozie lekarskiej, tak abyśmy wspólnie z Urzędem ds. Zdrowia 
mogli podjąć odpowiednie działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.  
 
Przy pewnych infekcjach nosiciele określonych bakterii mogą zarażać inne osoby, zanim wystąpią u 
nich pierwsze objawy choroby. Oznacza to, że dziecko zanim pozostało w domu z widocznymi 
objawami choroby, mogło już zarazić rówieśników bądź nauczycieli. W takich przypadkach jesteśmy 
zobowiązani do przekazania innym rodzicom anonimowych informacji o wystąpieniu choroby.  
 
Niekiedy wirusy mogą przebywać w organizmie chorego, nie wywołując choroby. Również przy 
pewnych infekcjach jest możliwe, że osoby mimo przebytej choroby są dalej nosicielami zarazków. 
Wirusy mogą znajdować się w kale lub być przenoszone drogą kropelkową podczas kaszlu lub z dróg 
oddechowych (przy wydychaniu). Oznacza to, że dziecko może zakazić rówieśników bądź personel. 
Zgodnie z rozporządzeniem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, osoby 
po przebytych chorobach takich jak: cholera, błonica, biegunka wywołaną bakterią EHEC, tyfus, 
paradur (Salmonella paratyphi), czerwonka (bakterie rodzaju Shigella) mogą uczęszczać do instytucji 
zbiorowych tylko za zgodą Urzędu ds. Zdrowia i z uwzględnieniem określonych działań ochronnych.  
  
W przypadkach, gdy współdomownik dziecka zachorował na poważną chorobę zakaźną, mogło dojść 
do zarażenia innych członków rodziny, którzy mogą przenosić zarazki na inne osoby, nie wykazując przy 
tym objawów chorobowych. Również w takiej sytuacji dziecko powinno pozostać w domu.   
 
W przypadku, kiedy lekarz pediatra lub Urząd ds. Zdrowia wykluczy uczęszczanie dziecka do szkoły lub  
do innej placówki ze względu na chorobę zakaźną lub jej podejrzenie, należy niezwłocznie powiadomić 
o tym nasz personel.   
  
Odnośnie niektórych chorób oferowane są szczepienia ochronne m.in. przeciwko błonicy, odrze, 
śwince, (różyczce), chorobie Heinego-Medina, tyfusowi oraz zapaleniu wątroby (A). W przypadku 
wcześniejszego zaszczepienia Urząd ds. Zdrowia może wystawić zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań do uczęszczania danej osoby do placówki publicznej. Proszę mieć na uwadze, że 
szczepienie jest aktywną metodą zapobiegania chorobom. Służy nie tylko ochronie danej jednostki, ale 
leży również w interesie szeroko pojętego dobra ogółu.  
 
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy zwrócić się 

do lekarza domowego, do pediatry bądź do Urzędu ds. Zdrowia. Z naszej strony chętnie służymy 

Państwu radą i pomocą.  
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego      

 

Ulica i numer domu 

 

Kod pocztowy i miejscowość 

 

 

Niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na: 

 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej osobowego rozwoju mojego/naszego dziecka 

 Fotografowanie lub filmowanie mojego/naszego dziecka w przedszkolu  

 Udostępnianie i wykorzystanie wizerunku dziecka z uroczystości przedszkolnych na łamach prasy  

 Udział dziecka we wspólnych spacerach, wycieczkach lub uroczystościach przedszkolnych 

 Spożywanie przygotowanych w domu i przyniesionych przez siebie posiłków  

 

 

Miejscowość i data                                                   Podpis/y rodzica/ów lub opiekuna/ów dziecka  
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

(o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy) 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego       

 

Ulica i numer domu 

 

Kod pocztowy i miejscowość 

Niniejszym zwalniam/zwalniamy pracowników przedszkola z obowiązku zachowania tajemnicy 

dotyczącej danych osobowych mojego/naszego dziecka podczas rozmów z pracownikami: 

  Urzędu ds. Młodocianych   

nazwa urzędu:  
 

  Ośrodka Porady Specjalistycznej i Terapii 

nazwa ośrodka:  
 

  Ośrodka Wspierania Wczesnego Rozwoju Dziecka 

nazwa ośrodka:  
 

  Szkoły 

nazwa placówki:  
 

 Przychodni Ergoterapeutycznej 

nazwa przychodni: 
 

  Poradni Logopedycznej 

nazwa poradni:  
 

  Lub innej placówki 

nazwa placówki:  

 

Imię i nazwisko dziecka                                                                    data urodzenia     

 

 

Miejscowość i data             Podpis/y rodzica/ów lub opiekuna/ów dziecka 


