KINDERTAGESEINRICHTUNG
Familienzentrum
Kindertageseinrichtung Franziskus

Co jest dla nas
ważne
Głównym celem naszej pracy pedagogicznej jest to,
aby wszystkie dzieci czuły się z nami komfortowo i
mogły w swoim indywidualnym tempie rozwijać się
w niezależne i odpowiedzialne osobowości.

Nasze podstawowe elementy
wsparcia pedagogicznego
» Edukacja językowa – Język jest kluczem
do nauki - jesteśmy „Sprachkita“
» Aklimatyzacja – aklimatyzacja według
berlińskiego modelu aklimatyzacji
» Współpraca z rodzicami – Partnerstwo
edukacyjne na rzecz dziecka
» Gry – Szeroka gama gier i terenów do gry
» Ruch i Dzień Lasu – wiele możliwości aktywnego
poruszania się
» Partycypacja (uczestnictwo dzieci) – rozszerzanie
i pogłębianie osobowości dziecka
» Edukacja religijna – współistnienie rożnych
kultur i religii jest wzbogacające
» Festiwale i uroczystości –
Projektowanie i świętowanie w szczególny sposób
» Inkluzja – Wszyscy razem - każdy jaki jest

Godziny otwarcia i godziny
nadzoru
Oferujemy 35-45 godzin tygodniowo od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
Warunkiem wstępnyrn jest poczęstunek w południe,
możliwy jest również udział w odpłatnyrn ciepłym
lunchu.

Franziskus

Akceptujemy zgłoszenia przez cały rok. Chętnie
pokażemy Państwu nasze przedszkole i odpowiemy
na Państwa indywidualne pytania.

Wszyscy
razem, każdy
jaki jest.

Umów sie z nami na spotkanie telefonicznie lub
mailowo. Z reguły wstęp do przedszkola odbywa
sie na początku sierpnia. Więcej informacji na temat
wstępu do naszego przedszkola można znaleźć na
naszej stronie internetowej.
Opiekujemy się dziećmi od 4 miesięcy do
początku obowiązku szkolnego.
Nasza oferta obejmuje 80 miejsc w 4 różnych
grupach.

Nasze 4 różne grupy
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Cieszymy się na państwa telefon

0231- 236017
Od Pn. 7:00 do Pt. 16:00 godz.

www.franziskus-kiga.de

www.franziskus-kiga.de
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Chcemy być miejscem spotkań dzieci, matek, ojców i
całej rodziny. Oznacza to, że zwracamy się do wszystkich rodzin w naszej dzielnicy.
Przy wyborze oferty uwzględniamy różne okoliczności
i życzenia. Jesteśmy otwarci na sugestie usprawniające naszą pracę. Nasz zespół składa się z młodszych i
bardziej doświadczonych profesjonalistów o różnych
dodatkowych kwalifikacjach i jest Twoim kontaktem w
takich dziedzinach jak rozwój językowy, poradnictwo
dla rodziców, opieka dzienna, międzykulturowe
otwarcie, zdrowie itp.
Jako punkt kontaktowy dla rodzin oferujemy Państwu
wsparcie i pomoc wielu partnerów kooperacyjnych:

Usługi konsultacyjne i
pomocnicze:
» Profesjonalne porady ekspertów
» Rozmowy rozwojowe oparte na systematycznej
obserwacji i dokumentacji
» Godziny konsultacji w centrum informacyjnym w Hesseweg
» Aktualne katalogi możliwości poradnictwa i terapii w okolicy
» Aktualne zalecenia dotyczące ofert promocji zdrowia
i aktywności fizycznej
» Mediacja i wsparcie zewnętrznych ośrodków i
praktyk doradczych
» Kurs języka niemieckiego dla kobiet we współpracy z
naszym Zgromadzeniem
» Grupa rodzicielska dla dzieci poniżej trzeciego roku życia

Oferta edukacji rodzinnej
na tych terenach:
» Edukacja (np. kawiarnia rodziców na tematy edukacyjne)
» Zdrowie i aktywność fizyczna (np. kontrakty, kursy
sportowe,współpraca, grupowa opieka
stomatologiczna, kurs pierwszej pomocy dla rodziców)
» Edukacja medialna
» Promowanie umiejętności czytania i posługiwania sie
językiem (np. czytanie donośnych wskaz6wek, wizyty
w bibliotekach, ”projekt plecaka” dla rodzin
wielojęzycznych)
» Wydarzenia międzykulturowe
» Sztuka i muzyka
» Zajęcia dla całej rodziny, dla matek, zajęcia dla
ojców-dzieci itp
» Uroczystości i nabożeństwa religijne

Wsparcie w posrednictwie i
korzystaniu z uslug opieki nad dziećmi:
» Pisemny materiał informacyjny na temat opieki nad
dzieckiem
» Wydarzenia informacyjne dla rodziców
» Organizacja przeniesienia do katolickiej grupy
wsparcia opieki dziennej nad dziećmi (KTK)

Poprawa możliwości godzenia
życia zawodowego i rodzinnego:
» Czas opieki-do 45 godzin tygodniowo
» Mediacja opiekunów
» Terapia mowy dla dzieci w placówce opiekuńczej w
godzinach jej otwarcia
» Możliwość wzięcia udziału w ciepłym lunchu dla
wszystkich dzieci obiektu
» Organizacja opieki w nagłych wypadkach (np. w
przypadku choroby rodziców, w dni zamknięcia itp

Dla informacji:
Oferta ośrodka rodzinnego jest dostosowana do
potrzeb rodzin. Jest ona zatem stale aktualizowana.
Więcej informacji 0 imprezach znajda Państwo na
naszej stronie internetowej www.franziskus-kiga.de.
Synchronizacja z gablotą na Gleiwitzstrasse i
ścianką informacyjną.
www.franziskus-kiga.de

