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NÔi QUI NHÀ TRẺ
Thành phố Strausberg là cơ quan chủ quản của nhà trẻ „Tausendfüßler“
1. Việc tiếp nhận các cháu vào nhà trẻ
Việc tiếp nhận các cháu vào nhà trẻ dược thực hiện sau một hợp đồng với thành phố Strausberg với giấy chứng
nhận của Bác sĩ, xác nhận tình trạng sức khỏe của cháu bé.
Có sự trao đổi giữa bố mẹ các cháu và các cô Giáo nuôi dạy trẻ về những đặc điểm cần lưu ý
Về cháu. Những thông tin này sẽ được ghi chép và lưu giữ. Bố mẹ các cháu có trách nhiệm thông báo cho nhà trẻ
những thay đổi có liên quan đến cháu.
Thời gian để các cháu làm quen ban đầu khi đi nhà trẻ là bắt buộc và rất cần thiết và có thể kéo dài tới 2 tuần.

2. Việc đóng góp chi phí
Việc đóng góp chi phí chăm sóc của Phụ huynh sẽ được dựa trên cơ sở “Luật nhà trẻ của Bang Brandenburg” và
phán quyết của Hội đòng nhann dân Thành Phố Strausberg.

3. Cung cấp đồ ăn
Việc cung cấp đồ ăn là do hãng “SODEXO” đảm nhận. Việc đăng ký cũng như báo cắt xuất ăn khi không có nhu
cầu đều do Phụ huynh chịu trách nhiệm và giải quyết.
Việc nợ tiền ăn sẽ dẫn đến bị cắt xuất ăn của cháu và sẽ dẫn đến kết quả là con của các Bạn chỉ có thể được chăm
sóc ở nhà trẻ tới 11:00 trưa.

4. Sự ốm đau và vắng mặt của cháu
Mỗi khi các cháu bị ốm và trong các trường hợp các cháu bị mắc bệnh truyền nhiễm hoặc trong gia đình có người
mắc bênh truyền nhiễm yêu cầu Phụ huynh ngay lập tức thông báo cho nhà trẻ. Các cháu mắc bệnh truyền nhiễm
không được phép đến trẻ. Trường hợp đặc biệt phải có giấy xác nhận của Bác sĩ. Người phụ trách nhà trẻ có quyền
đòi hỏi, trong một số trường hợp cá lẻ với các bệnh khác, giấy phép đồng ý cho đi trẻ của Bác sĩ.
Trẻ em, khi có dấu hiệu ốm hoặc lây bệnh hoặc bài tiết ra mần mống gây bệnh, không nhất thiết đã mắc bệnh,
cũng cần có xác nhận của Bác sĩ khi đi nhà trẻ.
Việc trở lại đi trẻ sau khi ốm với những loại bệnh (như lên Sởi, Phỏng dạ, có chấy…) cần có giấy xác nhận của
Bác sĩ theo đúng luật chống lây nhiễm.
Chỉ với trường hợp đặc biệt có thể thực hiện việc cho Trẻ uống thuốc khi ở nhà trẻ. Băt buộc cần có một sự thống
nhất với Lãnh đạo nhà trẻ và cô nuôi dạy trẻ.

5. Thời gian làm việc và cơ cấu hoạt động
Giờ mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 5 : Từ 6 Giờ đến 17 Giờ 30
Thu 6: Từ 6 Giờ đến 17 Giờ
Phụ Huynh có trách nhiệm bảo đảm việc đón con chắc chắn và đúng giờ.
Cho trường hợp khẩn cấp cần có người liên lạc mang theo giấy ủy nhiệm, Khi cân thiết chúng tôi có thể liên lạc và
thông báo. Phia nhà trẻ có quyền đơn phương cắt hợp đồng, nếu Phụ huynh nhiều lần vi phạm: đón cháu không
đúng giờ.

6. Việc chăm sóc ở nhà trẻ
Việc dạy dỗ, giáo dục va chăm sóc các cháu tại nhà trẻ dựa trên cơ sở theo luật định hiện hành và thông qua Ban
giáo dục Ban của nhà trẻ. Đối với trẻ em, điều quan trọng là cha mẹ và các thầy cô giáo luôn hợp tác và làm việc
với sự tin tưởng và kiểm tra lẫn nhau . Mong muốn đối với Phụ Huynh là sẽ tham dự đầy đủ những buổi họp và
luôn tự tìm hiểu thông tin liên quan. Các cô nuôi dạy trẻ luôn sẵn sàng tiếp các Phụ Huynh sau khi đã thống nhất
lịch gặp.

7. Khi bị tai nạn
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Bất cứ trường hợp tai nạn nào cung cần được báo với người phụ trách nhà trẻ. ,Cho mỗi cháu đều đã được được
đóng bảo hiểm tại nạn tại nhà trẻ. Cơ quan Bảo hiểm chủ quản là Quĩ Bảo Hiểm tai nạn.

8. Nhiệm vụ giám sát
Việc giám sát của cô nuôi dạy trẻ bắt đầu từ khi đón cháu vào nhà trẻ và kết thúc khi trao cháu cho phụ huynh
cũng như người được ủy quyền đón cháu. Đồng thời với việc đưa con rời khỏi nhà trẻ thì trách nhiệm chăm sóc và
trông nom các cháu sẽ được chuyển giao cho Phụ huynh đảm nhận.
Đối với những trường hợp đang say rượu chúng tôi sẽ không bàn giao kể cả đó là người có trách nhiệm nuôi
dưỡng các cháu.
Một khi Phụ Huynh đồng ý để cháu tự rời khỏi nhà trẻ một mình, chúng tôi cần có giấy xác nhận trước của Phụ
huynh. Những giấy ủy nhiệm có tính chất lâu dài đều được lưu giữ trong hồ sơ nhà trẻ.
Theo đúng chương trình nuôi dạy của nhà trẻ có thể sẽ có tới 6 trẻ em của nhóm trẻ lớn nhất và 10 trẻ của nhóm
Bán trú (Hort) với sự đồng ý của cô giáo ở ngoài sân chơi một mình.

9.

Tổ chức

 Các cháu cần được trang bị, ăn mặc phù hợp với thời tiết và hoạt động . Những loại quần áo có thể dẫn đến tai
nạn cho các cháu không được phép mang tới nhà trẻ ( không dùng dây ở áo khoác, không dùng dây đeo ở quần,
không dung dây chằng sắt).
 Việc đeo khuyên tai sẽ dẫn đến nguy hại và trách nhiệm ( cả trong khi các cháu tập thể dục)
 Việc giặt chăn ga thuộc về trách nhiêm của Phụ Huynh.
 Tất cả quần áo của các cháu cần được ghi rõ tên hoặc đánh dấu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những
đồ chơi mà các cháu tự mang đến khi không được cô giáo yêu cầu.
 Trong thời gian nghỉ trưa (12 Giờ đến 13Giờ 45) không nên đón các cháu về vào giờ này.
 Để bảo đảm an toàn, các cửa chính, cửa lớp và cửa đi ra vườn đều được đóng kín.
 Các cháu học bán trú (Hort) lớp 1 và lớp 2 sẽ được cô nuôi dạy trẻ đến đón ở trường
 Các cháu học bán trú ( Hort) từ lớp 3 và các cháu được học bồi dưỡng thêm sẽ tự đi từ trường về nhà trẻ.
 Đối với các cháu học bán trú(Hort): việc sử dụng máy Điện thoại chỉ được phép khi có sự đồng ý và quản lý của
cô nuôi dạy trẻ và trong thời gian ở nhà trẻ.
 Nghiêm cấm việc hút thuốc trong và khu vực sân ngoài nhà trẻ.
 Tuân thủ mọi qui định về phòng cháy chữa cháy.

Nội quy trên đã được Hội Đồng nhà trẻ thông qua.
Có hiệu lực từ 01.01.2014, sẽ được xem xét, bổ xung bất cứ thời gian nào.
Các thành viên uỷ ban nhà trẻ
( chữ ký)
Người phụ trách nhà trẻ
( chữ ký)

