Co w przypadku jeśli nie macie Państwo
dostępu do Internetu lub potrzebujecie
pomocy?
To żaden kłopot! O zgłoszenie zapotrzebowania na
miejsce w przedszkolu mogą Państwo poprosić w każdej
placówce opieki przedszkolnej. Pomocy udziela także
zespół KITA-ONLINE (dane kontaktowe na ostatniej
stronie)

WAŻNE!

Proszę pamiętać, że postępowanie drogą
elektroniczną nie zastępuje rozmowy w przedszkolu
i osobistej w nim wizyty wraz z dzieckiem. Placówki
opieki przedszkolnej, które Państwa interesują, należy
odwiedzić i obejrzeć, a następnie mogą Państwo
zdecydować, która z nich jest najbardziej odpowiednia dla dziecka.
KITA-ONLINE prowadzi Państwa przez proces zapisu
dziecka do przedszkola.

Macie Państwo jeszcze pytania?
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące
opieki przedszkolnej nad dziećmi oraz szczegółów
postępowania KITA-ONLINE. Dane kontaktowe naszego
zespołu:
Miasto Solingen
Prezydent m. Solingen
Wydział ds. Nieletnich
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Zespół KITA-ONLINE:
Poradnictwo na temat
miesc w przedszkolach:
E-mail:
Strona internetowa:

0212 290 - 5353
0212 290 - 5345
kita-online@solingen.de
www.kita-online.solingen.de

Informacji udzielają także placówki opieki przedszkolnej

Szybka, łatwa i cyfrowa droga
do znalezienia miejsca w
przedszkolu w Solingen
dzięki

W jaki sposób i kiedy następuje
przyznawanie miejsc w przedszkolach?
Istotne jest aby zapotrzebowanie na miejsce w przedszkolu zostało przez Państwa zgłoszone jak najwcześnej.
Jeśli planujecie Państwo aby dziecko rozpoczęło
uczęszczanie do przedszkola 01. siepnia następnego
roku, zapotrzebowanie na miejsce zgłosić należy już w
październiku. Oczywiście zgłoszenia śródroczne również
są rozpatrywane. Podkreślamy, iż zgłoszenie zapotrzebowania na miejsce w przedszkolu za pośrednictwem
KITA-ONLINE, nie gwarantuje jeszcze otrzymania
owego miejsca! O przyznawaniu miejsc decydują poszczególne placówki opieki przedszkolnej wg własnych
kryteriów. Wiążące przyznanie miejsca w przedszkolu
następuje z reguły po dniu 15. marca.
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Wydawca:
Miasto Solingen
Prezydent m. Solingen
Wydział ds. Nieletnich
Planowanie i rozwój, Walter-Scheel-Platz 1, 42651 Solingen
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Druk na papierze z certyfikatem „Der blaue Engel“
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Co to jest KITA-ONLINE?

Aby zapisać się na liście KITA-ONLINE należy podać
numer z karty opieki nad dziećmi (po niemiecku Kinderbetreuungspassnummer) oraz datę urodzenia dziecka.

KITA-ONLINE to postępowanie drogą elektroniczną, za
pomocą którego mogą Państwo zgłosić zapotrzebowanie
na miejsce w przedszkolu (do trzech placówek na obszarze Solingen) dla Państwa dziecka. Dokonujecie tego
Państwo za pomocą komputera, smartfona lub tabletu.

Placówki opieki przedszkolnej zaznaczone przez Państwa
wcześniej na własnej liście zaznaczane są automatycznie
jako wybrane przedszkola. Do listy mogą Państwo dodać
kolejne placówki. Przedszkole umieszczone na pierwszym
miejscu ma najwyższy priorytet. Data 01.08 przyszłego
roku kalendarzowego rozumiana jest jako dzień przyjęcia
dziecka do przedszkola. Mogą Państwo zmienić tę datę w
ustawieniach.

Jak funkcjonuje KITA-ONLINE?
Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronach
internetowych miasta Solingen:
www.kita-online.solingen.de

Gdzie znajdę numer karty opieki nad dziećmi?
Kartę opieki, na której figuruje numer, otrzymują Państwo
pocztą 6-8 tygodni po narodzeniu dziecka lub po przybyciu do Niemiec. Proszę zwrócić się do nas, jeśli nie
posiadacie Państwo karty opieki nad dziećmi.
3. Wysłanie i potwierdzenie
Po dokładnym sprawdzeniu podanych przez Państwa
danych, proszę wysłać je drogą elektroniczną.

WAŻNE!
2. Zapisywanie
Proszę pamiętać, że postępowanie drogą elektroniczną
nie zastępuje rozmowy w przedszkolu i osobistej w nim
wizyty wraz z dzieckiem. Placówki opieki przedszkolnej,
które Państwa interesują, należy odwiedzić i obejrzeć, a
następnie mogą Państwo zdecydować, która z nich jest
najbardziej odpowiednia dla dziecka.
KITA-ONLINE prowadzi Państwa przez proces zapisu
dziecka do przedszkola.
1. Wybieranie
W tej rubryce znajduje się przegląd wszystkich placówek
przedszkolnych w Solingen. Tutaj znaleźć można odpowiednie przedszkole według ważnych dla Państwa
kryteriów (np. odległość od miejsca zamieszkania, oferta
czasowa opieki, opieka nad dziećmi poniżej 3 roku życia,
czy też pedagogiczna tematyka placówki). Lista wszystkich placówek pozwala Państwu także zasięgnąć informacji o poszczególnych przedszkolach. Wybrane ośrodki
zaznaczają Państwo na własnej liście.

Aby zapisać się na liście KITA-ONLINE należy podać
numer z karty opieki nad dziećmi (po niemiecku Kinderbetreuungspassnummer) oraz datę urodzenia dziecka.

Po zakończeniu procedury otrzymają Państwo e-mail z
linkiem zatwierdzającym. Link ten należy potwierdzić w
ciągu dwóch dni, gdyż tylko tak dane dotyczące zapotrzebowania na miejsce w przedszkolu dla Państwa
dziecka mogą zostać przekazane dalej.

