
Про нас: 
...  інтегративний дитячий садок 
...  2 групи яслів  
...  2 групи дитячого садка 
...  викладацький склад - 20          
          співробітників 
... технічний персонал -  
          4 співробітника 
 

 
(Проект: «Енергія тварин» у малюнках 
дітей дошкільного віку) 
 
Наше бачення дитини:  
 
• «Я – це я» 
• «У мене є права» 
• «Я твій партнер» 
• «Я не один» 
• «Мені потрібні кордони» 
• «Мені цікаво» 
• «Слідкуйте за тим, де мені потрібна 
ваша допомога» 
• «Я стаю міцніше»   

 
 

 

Основи нашої роботи: 
▪ BEP  

(Баварський план освіти і     
виховання) 

▪ BayKiBiG  
(Баварський закон про освіту та 
догляд за дітьми) 
 

Основні принципи нашої виховної 
роботи: 
 
Участь 
Наша робота базується на принципі 
процесу самоосвіти дитини. Участь означає 
самовизначення, виборче право, особисту і 
спільну відповідальність, пошук 
конструктивних рішень конфліктів. 
 
(частково) Відкриті групи 
Дитині слід дати можливість відкривати для 
себе нові теми в захоплюючій обстановці, 
займатися тими справами, які його 
цікавлять, в супроводі дорослих, які його 
підтримують, допомагають йому 
розвиватися і створюють для цього всі 
необхідні умови. 
 
Інклюзія/Iнтеграція  
Всі діти можуть брати участь в 
повсякденному житті дитячого садка на 
рівних, незалежно від їх індивідуальних 
особливостей, життєвих обставин, 
соціального статусу.  
        
 

Батьківська праця означає:   
▪ партнерство в освітньому 

процесі 
▪ взаєморозуміння, підтримку, 

взаємодоповнення, зниження 
навантаження: 

- Бесіди з батьками  
- Батьківські вечори 
- Iнформація для 

батьків 
- Батьківська рада 
- Bідвідування груп 

батьками 

- Aнкети для батьків 
Час роботи: 
Понеділок - четвер 
7.00-17.00 
П’ятниця  
7.00-16.00 
дитину необхідно привести в групу, 
до 8.20 
Основний час перебування в групі: 
з 8.20 до 12.20 
 
 

 



 

" Навчу тебе і наставлю 
тебе на ту дорогу, якою 
маєш іти“ 

(Псалом 31, 8 рядок) 
 

 
 
Спонсор дитячого 
садка - парафія 
при 
протестантськoй 
церкві м. Фрайзiнг 

 
 

Євангельсько-
лютеранський 
пасторська церква 
Вулиця Мартіна Лютера,10 
85354 Фрайзiнг 
Тел.: 08161/537570 
Факс: 08161/537571 

 
Керуючий пастор: 
Декан Вайгл 
 
з листопада 2022 Пан Бланк 
 

 

 

 
Євангельсько-лютеранський 
центр денного перебування 
Фрайзiнг 

Вул.Катарина-Майер 17 
85356 Фрайзiнг 
 
Tel.:  08161/885288 
Fax:  08161/884896 
 
Email: Kita.freising@elkb.de 
Internet: http://kita-freising.e-kita.de 
 
Завідуюча дитячим садком: 
Лiза Фрайтсмiдл 
 

Заступники голови: 
Штефи Рейхенедер 
Сабiна фон Бехен 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Євангельсько-
лютеранський центр 
денного перебування 
Фрайзiнг 
 
 

 

Інтегративний дитячий 
садок  

 
 Вул. Катарина-Майер 17 
 85356 Фрайзiнг 
 

 Tel.: 08161/885288 
 

 

 

mailto:Kita.freising@elkb.de
http://kita-freising.e-kita.de/

