
ВИ ШУКАЄТЕ 
МІСЦЕ В KITA?

ЗНАХОДЬТЕ ТА РЕЄСТРУЙТЕСЯ 
ОНЛАЙН!

WWW.KITAPORTAL-SH.DE

ДОРОГІ БАТЬКИ, 

Коли Ваша дитина 
народжується, часто 
починаються пошуки дитячого 
садка в дитячому саду 
або з денним працівником. 
Щоб полегшити Вам пошук 
дитячого закладу, Шлезвіг-
Гольштейн відкриває нові 
шляхи – ласкаво просимо на 
загальнодержавний портал 
Kita!

Ви можете використовувати 
цей портал, щоб зручно 
отримати огляд місць з догляду 
за дітьми в різних місцях землі, 
і Ви знайдете багато корисної 
інформації про постачальників 

та заклади догляду за дітьми 
на Ваш вибір. Коли Ви 
попередньо зареєструєтесь у 
дитячий садок, установа або 
няня буде проінформована 
про Вашу зацікавленість у 
дитячому закладі. Як тільки 
Ви отримали підтвердження 
про місце, залишається лише 
останній крок: підписати 
договір із закладом!

Бажаємо Вам і Вашим 
наймолодшим членам сім’ї 
гарного початку відвідування 
дитячого садка та багато 
цікавих і чудових моментів у 
цей час!

ПЕРЕВАГИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ
БАЗА ДАНИХ KITA

  Загальнодержавний єдиний портал для всього Шлезвіг-
Гольштейн.

  Усі центри денного догляду та багато працівників денного 
догляду (няньки) з їх різноманітними можливостями догляду 
за дітьми в одному місці.

  Попередня онлайн-реєстрація на лист очікування.

  Відомості про вид догляду (дитячий садок або денний 
садок), педагогічну концепцію, особливості закладу з догляду, 
наприклад, пропозиції комплексного догляду, а також години 
роботи та контактні дані.

Особистий контакт з батьками дуже важливий у багатьох 
закладах. Тому, будь ласка, також зверніться до закладів або 
постачальників денного догляду, яким Ви віддаєте перевагу.

WWW.KITAPORTAL-SH.DEБільше інформації про дитячий 
догляд та реформування 

дитячих садочків у Шлезвіг-

ПОРТАЛ KITA

KITA-REFORM



1. ПОШУК МІСЦЯ 2. ВИБІР МІСЦЯ

 Шукайте відповідну пропозицію догляду по всій країні 
відповідно до індивідуальних потреб Вашої дитини.

 Ви можете шукати дитячий садок або центр денного 
догляду в будь-якому місці на Ваш вибір.

 Різні критерії пошуку можуть полегшити Вам пошук 
місця. Наприклад, додаткова інформація про бажаний 
обсяг допомоги допоможе Вам відфільтрувати заклади, які 
стосуються саме Вас.

1. Виберіть відповідні варіанти догляду за дітьми для Вашої 
програми. Ви можете позначити три вибраних заклади і 
визначити їх пріоритети.

2. При виборі опцій догляду за дитиною можуть бути 
зафіксовані наступні причини батьківського пріоритету:

 Брат і сестра
 Близькість до робочого місця
 Близькість до місця проживання
 Педагогічний концепт

Додаткову інформацію також можна знайти у відповідях на 
поширені запитання на KitaPortal за адресою  
www.kitaportal-sh.de/de/faq

 Заповніть необов’язкову попередню реєстрацію онлайн.

 Після цього ваші дані автоматично перевірятимуться у 
центральному реєстрі реєстраційних пунктів. У зв’язку з цим 
переконайтеся, що Ви ввели свої дані правильно!

 Ви можете будь-коли переглянути стан перевірки онлайн. 

 Якщо перевірка пройшла успішно, Вас помістить 
безпосередньо до списку очікування.

 Реєстрація на місце спочатку не є обов’язковою, оскільки 
рішення про виділення місця в дитячий сад приймається Kita 
або працівником денного садочку.

Важливо: зареєструвати дитину можна лише після народження 
або створення свідоцтва про народження.

 Щойно Ви отримаєте підтвердження про місце для догляду 
за дитиною, Ви отримаєте сповіщення про це у Вашому 
обліковому записі користувача

 В результаті цього Ваші заявки до інших закладів або 
постачальників денного догляду будуть скасовані.

Що робити, якщо ви не отримали підтвердження від свого 
першого за вибором закладу? Зверніться до вибраного 
закладу, щоб вони могли повернути автоматичну відмову 
та повернути Вашу дитину до списку очікування.

 Після підтвердження місця зверніться до закладу, щоб 
укласти договір про догляд за дитиною.

Місця розподіляються за критеріями, встановленими 
установою, відповідальною за заклад. При необхідності 

дізнайтеся необхідну інформацію на місці.

4. ПРОПОЗИЦІЯ МІСЦЯ

ЯК ДІЯТИ:

3. ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ


