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KITA-NET Бонн

На батьківському порталі ви можете отримати інфор-
мацію про всі державні місця в дитячих садках (Kitas) 
та в закладах денного догляду за дітьми (KTP) в межах 
міста Бонн. Ви можете зареєструвати онлайн заявку 
на догляд за дитиною й подати її в обрані вами дитячі 
садки та/або в мережу закладів денного догляду за 
дітьми міста Бонн.

Батьківський портал

Для подання заявки онлайн створіть обліковий запис 
користувача на батьківському порталі.

Портал пропонує такі можливості:
●  заявка в декілька дитячих садків;
● реєстрація заявки в KTP на місце в мережі 

закладів денного догляду за дітьми міста Бонн; 
● редагування ваших заявок у будь-який час;
● огляд ваших заявок;
● інформація про поточний  

статус розгляду ваших заявок;
● підтвердження рішення про виділення  

місця в закладі догляду за дітьми.

Ви можете в будь-який час та в будь-якому місці 
переглянути свої прийняті та відхилені заявки на 
смартфоні, планшеті або ПК.



Порядок реєстрації

У програмі буде відображено відповідні пропозиції, 
після чого ви зможете розпочати попередній запис 
вашої дитини до відповідних закладів.

На батьківському порталі ви зможете отримувати 
актуальну інформацію про статус вашої заявки в черзі 
на отримання послуг з догляду за дитиною. Якщо ви 
шукаєте місце в KTP, необхідно також звернутися 
до мережі закладів денного догляду за дітьми.

Якщо в дитячому садку є вільне місце, ви отримаєте  
підтвердження на батьківському порталі. Підтвер-
дження наявності місця на початок року в дитячому 
садку (1 серпня) буде прийнято не раніше лютого того 
ж року.

Підтвердження наявності місця в закладі з догляду за 
дитиною має бути прийнято протягом 14 днів. В іншо-
му випадку заявку буде автоматично скасовано.

Якщо ви отримуєте підтвердження місця, всі заявки 
щодо цієї дитини в інших закладах з догляду буде ану-
льовано. Звісно, ця онлайн-процедура не замінює 
особистої співбесіди в дитячому садку та KTP. Відпові-
дальні особи повідомлять вас про те, коли і як її можна 
буде провести.



Допомога

Якщо у вас виникли питання або якщо  
вам потрібна допомога, зверніться до  
управління у справах сім’ї міста  
федерального значення Бонн
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Тел.: 0228 – 77 40 70 
Ел. пошта: familienbuero@bonn.de 

Посилання

● Батьківський портал
  www.kita-net.bonn.de

●  Мережа закладів денного  
догляду за дітьми міста Бонн

 www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de

● Управління у справах сім’ї
 www.bonn.de/familienbuero
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