Пам’ятка для батьків
Дитячий сад — це установа, яка не звільняє батьків від виховання і навчання
дітей, а лише надає допомогу батькам на час робочого дня.
Дитячий сад — це бюджетна установа, яка працює по строго визначеним
графіком: з 08.00 до 18.30, субота, неділя — вихідні.
Працівники дитячого садка — це не прислуга, а кваліфіковані фахівці в
галузі педагогіки і психології, які надають допомогу батькам у вихованні і
навчанні дітей, допомагають виявити і усунути проблеми дитини в розвитку,
відстежують стан дітей.
Працівники дитячого садка — це живі люди, які мають сім’ю, дітей і свої
проблеми. Працівники дитячого садка працюють по строго визначеним
графіком, встановленим Трудовим Кодексом.
Працівники
дитячого
садка відносяться
до
категорії
найбільш
низькооплачуваних професій, тому в дитячих садах працюють справжні
ентузіасти своєї справи, які люблять дітей.

Правила поведінки батьків в дитячому
садку
* Дитячий сад — це не виправної установи, а будинок добра, турботи і любові,
тому, не лякайте дитину дитячим садом, коли він Вас не слухається;
* Приходячи вранці, привітайтеся з працівниками дитячого садка, особливо з
вихователями, адже вони щодня замінюють Вашим дітям мам і тат;
* Активно беріть участь в створенні емоційно сприятливої обстановки в групі,
розвиваючого середовища в групі і на ділянці дитячого садка (будівлі, клумби,
пісочниці — влітку, гірки та крижані фігури, прибирання снігу — взимку),
адже вихователі — це тендітні жінки і все це їм не під силу;
* Частіше звертайте увагу на інформацію, яка знаходиться в приймальні вашої
групи. У ній Ви знайдете багато корисного для себе в справі виховання дітей, а
також інформацію про життя Вашої дитини в групі: зміст програми, за якою
працює група, розпорядок дня, сітку занять, оголошення, меню;
* Частіше цікавтеся у вихователів успіхами і невдачами Вашого малюка, а не
тільки тим, хто його образив, і що він сьогодні їв;

* Постарайтеся знати всіх фахівців, що працюють з Вашими дітьми в обличчя і
на ім’я по батькові, для того, щоб звернутися до них з виникаючими у Вас
проблемами у вихованні та навчанні Вашої дитини, щоб привчати дитину до
етикету з малих років, обговорюючи з ним його життя в дитячому садку.
Наприклад: Яку пісеньку ти сьогодні співав разом з дітками і Жанною
Михайлівною на музичному занятті? , А не Що ти співав разом з тіткою, яка
грає на піаніно? ;
* Прислухайтеся до порад вихователів і фахівців, адже фактично вони більше
часу проводять з Вашими дітьми, ніж Ви самі;
* Проблеми, що виникають (дитина не хоче йти в дитячий сад, скаржиться, що
його хтось кривдить в групі і т. Д.) Обговоріть обов’язково спочатку з
вихователями, з психологом. Чи не намагайтеся відразу ж йти до директора зі
скаргою;
* Вчасно сплачуйте всі послуги в дитячому саду, особливо основну батьківську
плату, адже харчування дітей безпосередньо залежить від вступників коштів
основної батьківської плати;
* Приходьте за дитиною ввечері вчасно. Приходячи за ним пізно, Ви карати не
вихователя, а дитину, позбавляючи його зайвих хвилин спілкування з Вами.
Пам’ятайте що, приходячи за дитиною пізніше 18.30, Ви змушуєте вихователів
працювати безкоштовно понаднормово. Уявіть, що Ви приходите в магазин
після його закриття — чи продадуть вам товар, або Вас змусять працювати
безкоштовно — погодьтеся Ви чи ні? Не користуйтеся добротою працівників
дитячого садка;
* Не приходьте за дитиною в нетверезому стані. За правилами вихователь не
повинен Вам віддавати дитину, т. К. Він відповідає за його життя і здоров’я,
повинен повідомити в міліцію, а дитину відвести до притулку;
* Не приводите хворої дитини в дитячий сад, цим піддаєте небезпеці здоров’я
не тільки своєї дитини (хворій дитині потрібні постільний режим, лікування і
мама поруч), але і здоров’я всіх інших дітей;
* Не приносите в дитячий сад ніяких ліків, т. К. Ні вихователі, ні навіть
медсестра не мають права давати дітям ліки в дитячому саду без дозволу
педіатра дитячого садка;
* Якщо дитина захворіла, відразу повідомте в дитячий сад медсестрі;
* Залиште вихователям всі свої контактні телефони, за якими з Вами можна
швидко зв’язатися на випадок непередбачених обставин;

* Не відправляйте дитину в дитячий сад одного, Ви піддаєте життя дитини
небезпеки;
* Дитину повинні забирати з дитячого садка тільки дорослі члени сім’ї,
неповнолітнім вихователь має право не віддавати Вашої дитини;
* Якщо Ви не можете прийти за дитиною самі, попередьте заздалегідь
вихователів, хто забере Вашої дитини.
Будьте взаємно ввічливі.
Пам’ятайте, ваш малюк ВСЕ вбирає від Вас, і хороше і погане. Частіше
дивитеся на себе з боку, аналізуйте свої вчинки: змінюючи себе, Ви змінюєте
свою дитину!

Правила поведінки в дитячому садку для
батьків
· Просимо Вас приводити дитину акуратно одягненим і особисто передавати
його вихователю.
· Пам’ятайте, що вихователям категорично забороняється віддавати дітей
особам в нетверезому стані, дітям, які не досягли 16 — річного віку; відпускати
дітей на прохання батьків; віддавати незнайомим особам без попередження
батьків! В інших випадках батько (законний представник) зобов’язаний подати
завідувачу нотаріально завірена заява із зазначенням особи, якій він довіряє
забирати дитину.
· Бажано, щоб Ви приводили дитини в групу до 8:00 — так дитині легше
включитися в життя і режимні моменти групи разом з усіма дітьми, зробити
ранкову гімнастику, поспілкуватися з друзями до занять, пограти в улюблені
ігри.
· Якщо Ви привели дитину після початку будь-якого режимного моменту, будь
ласка, роздягніть його і почекайте разом з ним в роздягальні до найближчого
перерви, що не відволікайте вихователя від інших дітей.
· Педагоги готові розмовляти з Вами про вашу дитину вранці до 8:30 і увечері
після 18:00 . В інший час педагог зобов’язаний працювати з групою дітей і
відволікати його не можна.
· Просимо Вас простежити, щоб у кишенях дитини не було гострих, ріжучих,
колючих і дрібних предметів, цукерок і жувальних гумок.
· За іграшками, принесеними з дому, вихователі відповідальності не несуть.
· Нагадуємо, що дитячий сад — НЕ лікувальний заклад, і не можна дитині
давати з собою лікарські засоби.
· Просимо не приводити хвору дитину в дитячий сад. Про хворобу відразу
повідомляти за телефоном вихователів . Після хвороби дитини необхідно
надати медичну довідку з дозволом на відвідування дитячого садка.
· Батьки пам’ятаєте! Ви зобов’язані привести здорову дитину! Недолікований
дитина не тільки захворіє сам, але і заразить здорових дітей!
· Своєчасно повідомляти про причини невідвідування дитиною дитячого садка.

· Просимо спірні конфліктні ситуації не вирішувати в присутності дітей та
інших батьків. Якщо діалог не виходить, зверніться за допомогою до директора
.
· Нагадуємо, що вносити плату за утримання дитини в дитячому саду
необхідно До 15 числа поточного місяця.

Шановні батьки,
Це не дуже страшні правила,
Слідувати їм дуже важливо
(якщо хочете жити в мирі і дружбі)
1. У нашому дитячому садку всі один одного поважають, тому бажають
здоров’я, тобто вітаються. Ну а якщо не хочеться бажати здоров’я конкретної
особи, то все одно потрібно бути ввічливим і хоча б констатувати час доби:
добрий день, добрий вечір і т. Д.
2. Вранці дітей переодягають батьки. Приходити потрібно не пізніше 8.30, якщо
щось сказати хочете вихователю, то і ще раніше. О 9 годині починаються
заняття, а за 10 хвилин педагог готується до його проведення: розставляє,
розвішує, розкладає (діти все знання сприймають наочно). Якщо Ви спізнилися,
тихенько самі роздягніть дитини і проведіть його в групу. Короткий кивок
вихователя в цей момент не говорить про його зверхності.
3. Сніданок з 8.30 до 8.50 (дуже оперативно, як бачите), і якщо Ви спізнилися,
доведеться малюкові залишитися без каші. В 8.55 прийом їжі закінчено (як в
армії). Початок дня дуже важливо, постарайтеся не спізнюватися.
4. Одяг дитини повинна бути по сезону і така, в якій йому (і вихователю)
«нічого не буде», якщо вона, м’яко кажучи, забрудниться. Звичайно, вихователь
стежить, щоб підопічні не уподібнювалися Ніф-Ніфу з Наф-Нафом, але. діти
народ вільний. У шафі повинні бути маєчки (2), трусики (2), запасні колготки,
шкарпетки, змінний комплект одягу, якщо станеться аварія за прийомом їжі.
Діти. народ самостійний. Обов’язково перевіряйте охайність речей, не
забувайте забирати прати піжаму і спортивний одяг, ну а про щоденну зміну
одягу ми навіть не згадуємо.
5. Окрема розмова — святковий одяг. Вона повинна бути! Приносити її
потрібно перед святковим виступом. Зачіски не забороняються!
6. Дитину, батьки (або особи, які їх замінюють) «здають» з рук в руки
вихователю. Якщо чоловічка вчора «висадили» з симптомами захворювання, а
сьогодні ви вже в саду. то таке швидке одужання нас насторожує і ми
пропонуємо пройти в медичний кабінет. Так що плануйте свій ранок.
7. Стан здоров’я дитини визначає за зовнішніми ознаками вихователь, і якщо
його щось бентежить, то від діалогу з медиком не відкрутитися. Переконливе
прохання, бути гранично коректними з педагогами і медиками, зрозумійте,
немає ніякої нашої зацікавленості, відправляти додому дитини. Але якщо
«сопелькі» і кашель Вас як маму не лякають, то в іншої мами може бути своє,
відмінне від Вашого, думка.

8. Відвідування занять батьки можуть здійснити в будь-який час, поставивши
заздалегідь повідомлено педагогів (вихователів), їх проводять. Змінне взуття в
цьому випадку необхідна для відвідувача.
9. У вихователя Ви можете дізнатися консультативні години педагогів і,
записавшись на зустріч, задати всі питання по успіхам своєї дитини. На
батьківських зборах обговорюються загальні питання не тому, що нема чого
сказати про кожного, а тільки через етичні міркування.
10. Загальні і групові батьківські збори відвідувати не тільки обов’язково, але і
дуже пізнавально. Не забудьте змінне взуття.
11. У години проведення дитячих ранків присутність батьків обов’язково. Не
забудьте вимкнути мобільний телефон. Добре, якщо після подання Ви
подякуйте дитини, подаруйте йому квіточку як справжньому артисту. Змінне
взуття одягати обов’язково!
12. Дорогі батьки, власники не менше дорогих собачок! Вхід в установу з
чотириногим другом категорично заборонений!
13. У разі відсутності дитини в дитячому саду Вам необхідно до 8.30 довести до
відома вихователів, медсестру або адміністрацію установи про причини
відсутності.
14. Не забувайте до 20 числа кожного місяця вносити плату за дитячий сад .
При виникненні непересічний ситуації (затримка платежів та інше) поставте,
будь ласка, адміністрацію до відома.
15. Шановні батьки, наш заклад працює до 18.30. Тобто вихователь несе за
життя дитини відповідальність з 8 до 18.30 годин. Пам’ятайте: передавши
дитини Вам в руки, вихователь знімає з себе відповідальність за нього!
17. Будьте активними батьками, не бійтеся питати, висловлювати свою думку,
рекомендувати щось, головне — робити це коректно. Не соромтесь!
Пропонуйте свою допомогу!
16. Не забувайте звертати увагу на рукотворний працю дитини (малюнки,
вироби), хвалити дитину і. педагога.

