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Адресовано батькам, які проживають у м. Шверін з  дітьми, які 

перебувають у закладах опіки відповідно до § 24 § SGB VIII 

Ясла, догляд за дітьми, дитячий садок та позашкільний догляд (група 

продовженого дня) 
 
 

Шановні батьки та опікуни, 

Міська рада просить адміністрацію представити результати 

опитування батьків щодо впливу зміненого Закону про денну допомогу 

дитині M-V (KiföG M-V) та адаптованого статуту щодо користування 

дитячими садками. Крім того, необхідно визначити потреби батьків щодо 

часу відкриття та догляду у дитсадках м.Шверін. 

Наша спільна мета полягає в розширенні дитячих закладів денного 

догляду та подальшому розвитку якості догляду за дитиною. Таким чином, 

ми зможемо запропонувати вам, як батькам, індивідуальні пропозиції 

догляду відповідно до вашої родини, професійної та шкільної ситуації. 

Ми просимо вашої підтримки та співпраці, оскільки інформація, яку ви 

надаєте, дасть нам важливі пропозиції щодо індивідуального догляду за 

вашою дитиною. Зверніть увагу, що повністю заповнена анкета в оцінюванні 

найкраще відображає ваші побажання та пропозиції. Будь ласка, надішліть 

заповнену форму до 30 вересень 2022 року у ваш дитячий садок, 

батьківський комітет або міську адміністрацію (за адресою: Am Packhof 2-6, 

19053 Шверін). Будь ласка, скористайтеся можливістю відповісти на 

запитання в цифровому вигляді на веб-сайті м. Шверін за адресою 

www.schwerin.de. 

 

Щиро дякую за ваш час і підтримку! Якщо у вас виникнуть 

додаткові запитання, ми радо на них відповімо! 

Відділ освіти і спорту 

Teл. 0385 545 2010 

40.0.1 

http://www.schwerin.de/
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Eingangsstempel LHS SN: lfd. Nr. der LHS: _________ 

 
1. Запитання щодо сімейної зайнятості: 

 

Місце проживання в районі:               

Перший з батьків/опікунів           

Ви виховуєте дитину самостійно?   так  ні      

Ви навчаєтесь/працюєте?*   так  ні      

Ви вчитесь/працюєте       годин на тиждень   

Ви працюєте позмінно?   так  ні      

Ви працюєте на вихідних або у святкові дні? так  ні      

Другий з батьків/опікунів           

Ви навчаєтесь/працюєте?*   так  ні      

Ви вчитесь/працюєте       годин на тиждень   

Ви працюєте позмінно?   так  ні      

Ви працюєте на вихідних або у святкові дні? так  ні      

Інші побажання:     так  ні      
*стостується також підвищення кваліфікації/перепідготовки         

 
 
2. Запитання стосовно догляду за дитиною: 
 

Д
и

т
и
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Вік 
дити
ни 

Вид догляду 
Назва 

організації 

Час догляду 

Денний 
догляд Ясла 

Дит-
садок 

Група 
продовже-
ного дня 

Неповний 
робочий 

день 

Повний 
робочий 

день 

1.          

2.      

  
 

3.      

  
 

4.      

  
 

5.          

6.      
  

 

                 

Відділ освіти і спорту 

Teл. 0385 545 2010 

40.0.1 
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3. Запитання щодо часу відкриття 

Графік роботи ясел та дитсадка           
Часу роботи для моєї дитини _____________________ достатньо.   
Часу роботи для моєї дитини _____________________ недостатньо.   

Якщо недостаньо, заповніть, будь ласка, інформацію нижче:   

Ми потребуємо догляду за дитиною з понеділка по п'ятницю в такий час:     

з   год. до   год.     

Ми потребуємо догляду за дитиною в суботу в такий час:       

з   год. до   год.     

Ми потребуємо догляду за дитиною в неділю в такий час:       

з   год. до   год.     
                

Група продовженого дня в шкільні дні:         

Часу для догляду до 18.00 достатньо: так  ні    

Якщо ні, ми потребуємо догляду до ______ год. щоденно   

Запропонованих годин роботи достатньо: так  ні    

Якщо ні, ми потребуємо графік роботи в наступний час:       

з   год. до   год.     
                

Група провдоженого дня під час канікул:         

У зв’язку з зміною законодавчих основ, запит щодо позашкільного догляду під час 
канікул буде зроблено пізніше. 

  

  
                        

Вихідні дні в навчальних закладах:           

Дитячий заклад не працює _________ днів на рік.   
За нашими дітьми в дні закриття доглядають: ___________________________   
                

 
4. Запитання батькам 
 

Запитання 1 = я вважаю НІ 6 = я вважаю ТАК   

Персонал має достатньо часу, щоб 
підтримати мою дитину/дітей 
індивідуально. 

1  2  3  4  5  6  

  

Мене детально проінформували про 
педагогічну концепцію дитячого садка 
моєї дитини/моїх дітей. 

1  2  3  4  5  6  

  

 

Будь ласка, надішліть заповнену анкету до свого центру денного 

перебування, батьківського комітету або міської адміністрації  

до 30 вересень 2022 р. 

 

Дякую за відповіді на запитання! 

Відділ освіти і спорту 

Teл. 0385 545 2010) 

40.0.1 


