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KITA-NET Bonn

Portal dla rodziców oferuje możliwość uzyskania infor-
macji o wszystkich miejscach w żłobkach i przedszko-
lach na terenie miasta Bonn, finansowanych ze środków 
publicznych. Mogą Państwo zgłosić swoje zapotrzebo-
wanie na miejsce w placówce przez Internet i złożyć 
wniosek w wybranych żłobkach i/lub w sieci placówek 
opieki nad dziećmi w mieście Bonn (Netzwerk Kinder- 
tagespflege Bonn).

Portal dla rodziców

W przypadku składania wniosku online należy utworzyć 
w portalu własne konto użytkownika.

Portal oferuje następujące możliwości:
●  jeden wniosek do kilku placówek
● zgłaszanie zapotrzebowania na miejsca  

w przedszkolu w sieci placówek opieki nad dziećmi  
w mieście Bonn (Netzwerk Kindertagespflege Bonn). 

● możliwość zmiany wniosku w dowolnym momencie
● możliwość przeglądu zgłoszeń
● informacje o aktualnym stanie  

przetwarzania zgłoszenia
● wiążące przyjęcie przyznanego miejsca w placówce

Możliwość uzyskania dostępu do wniosków, potwierdzeń 
lub odmów przyznania miejsca w dowolnym miejscu 
i czasie za pośrednictwem smartfona, tabletu lub 
komputera.



Procedura

Program wyświetla pasujące oferty i umożliwia doko-
nanie rezerwacji miejsca dla Państwa dziecka w odpo-
wiednich placówkach.

Przez cały czas będą Państwo na bieżąco informowani 
za pośrednictwem portalu o statusie Państwa dziecka na 
liście oczekujących na miejsce w placówce. Jeśli szukają 
Państwo miejsca w przedszkolu, należy koniecznie 
skontaktować się również z siecią placówek Netzwerk 
Kindertagespflege.

Jeśli w żłobku jest wolne miejsce, odpowiednie potwier-
dzenie żłobka zostanie wyświetlone w portalu. Potwier-
dzenia na początek roku przedszkolnego (1 sierpnia) nie 
są wydawane przed lutym tego samego roku.

Potwierdzenie miejsca w placówce należy przyjąć w ciągu  
14 dni. W przeciwnym razie potwierdzenie miejsca  
zostanie automatycznie anulowane.

Jeśli zaakceptują Państwo wiążąco potwierdzenie  
miejsca, wszystkie wnioski dotyczące tego dziecka 
we wszystkich innych placówkach zostaną anulowa-
ne. Oczywiście ta procedura internetowa nie zastępuje 
osobistego kontaktu w żłobku lub przedszkolu. Osoby 
odpowiedzialne poinformują Państwa, kiedy i jak może 
to nastąpić.



Pomoc

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub  
potrzebują pomocy, prosimy o kontakt z Biurem ds. 
Rodziny (Familienbüro) Federalnego Miasta Bonn
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Telefon: 0228 – 77 40 70 
E-mail: familienbuero@bonn.de 

Linki

● Portal dla rodziców
  www.kita-net.bonn.de

● Sieć placówek opieki nad dziećmi w mieście Bonn
 www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de

● Biuro ds. Rodziny
 www.bonn.de/familienbuero
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