A óvodai szolgáltatóknak felteendő általános
kérdések
A minőségi óvodai programok eredményeként a gyermekek biztonságban érzik magukat, valamint támogatást
és törődést éreznek. A családokkal és a pedagógusokkal kiépített kapcsolat, valamint a gyermekek fejlődését
és növekedését segítő, magával ragadó és gondoskodó környezet biztosítása révén előmozdítják a gyermekek
tanulását és fejlődését.
Az alábbi kérdéseket tegye fel annak érdekében, hogy olyan, minőségi óvodai szolgáltatást találjon, amely
megfelel mind a saját, mind a gyermeke szükségleteinek.

KÖLTSÉGEK ÉS ELÉRHETŐSÉG
1. Van hely Önöknél a gyermekem számára? (ha nincs, akkor van
Önöknél várólista, és ha van, akkor milyen hosszú?)
2. Mennyibe kerül? Vannak még ezen felül más díjak is? (kérdezze meg a
gondozókat, hogy magyarázzák el a többletköltségeket, mint amilyenek
pl. az ünnepek, betegnapok vagy a gyermek késői elvitele miatti
pótdíjak, illetve a jelentkezési díjak)
3. Van ennél a központnál államilag támogatott hely?
4. Van önöknél teljes idős és részidős felvétel?
5. Mennyire rugalmasak az elviteli/leadási időpontok?
6. Hogyan kommunikálnak az ellátók a szülőkkel, és a szülők mikor
látogathatják meg a szolgáltatót?

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
1. Rendelkeznek Önök hatósági engedéllyel, vagy sem?
2. Hány gyermekre felügyelnek?
3. Hogyan biztosítják a gyermekek egészségét? (pl. alvás, tisztaság)
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TÉNY:
Ön választhat egy hatósági
engedéllyel rendelkező
központ vagy egy
magánházban működő
ellátás között. Vannak olyan
magánházban működő
szolgáltatók, amelyek
kapcsolatban állnak egy
hatósági engedéllyel
rendelkező ügynökséggel, de
vannak olyanok is, amelyek
nem rendelkeznek hatósági
engedéllyel. A költségek
különbözőek.

TÉNY:
A hatósági engedéllyel nem
rendelkező szolgáltatók saját
otthonukban legfeljebb öt
gyermeket láthatnak el.

4. Mi történik akkor, ha egy gyermek megbetegszik? (pl. hazaküldik vagy gyógyszert adnak neki)
5. Milyen biztonsági intézkedésekkel rendelkeznek? (pl. tűzoltó készülék, füst/CO detektorok, elsősegély-készlet,
biztonsági kapuk és vakdugók)
6. Milyen vészhelyzeti evakuációs tervezettel rendelkeznek?
7. Rendelkeznek anaphylaxia tervezettel a súlyos allergiával élő gyermekek számára?

ÉTELEK ÉS TÁPLÁLKOZÁS

MIT KERESSEN:

1. Milyen rágcsálnivalókat és ételeket biztosítanak?

Olyan élelmezési tervezeteket,
amelyek mind a négy
ételcsoportot tartalmazzák.

2. Az ételeket helyben készítik el vagy máshonnan szállítják?
3. Vannak olyan ételek, amelyeket tilos behozni Önökhöz? (pl. diófélék vagy
egyéb allergén ételek)
4. Tudják teljesíteni családunk diétás szükségleteit?

5. Van anyatej tárolására szolgáló hűtőszekrényük, és van Önöknél etetési időbeosztás?

TANULÁS ÉS JÁTSZÁS

MIT KERESSEN:

1. Mit fog csinálni a gyermekem a nap során?

• Olyan környezetet, amely
játékkal és felfedezés
révén támogatja a gyermek
tanulását.

2. A játékok hogyan támogatják a tanulást, a kreativitást és a közösségi
tevékenységet?
3. Hogyan támogatják mind a szobai, mind a szabadtéri játékokat? Mennyi
időt töltenek a szabadban?
4. Hogyan építik be a programba a különböző kultúrák hagyományait?

• Örömmel vett és támogatott
családi részvétel.

5. Hogyan vesznek részt a programban a családtagok?
6. Mi történik akkor, ha egy gyermek dühös vagy zaklatott?

ÁPOLÓK, ÉSZ KÉPZETT SZAKEMBEREK
1. Milyen képesítéssel vagy képzettséggel rendelkezik a személyzet,
illetve a szolgáltató? (pl. Képesített kisgyermeknevelő (Registered Early
Childhood Educator)
2. Van Önöknél olyan személy a helyszínen, aki kardiopulmonáris
újraélesztési (CPR) és elsősegélynyújtó bizonyítvánnyal rendelkezik?

MIT KERESSEN:
Olyan személyzetet,
illetve szolgáltatót, aki a
gyermekekkel való foglalkozás
terén képesítéssel, illetve
képzettséggel rendelkezik.

3. Mi történik, ha a személyzet vagy a szolgáltató megbetegszik, illetve távol van?
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