KITA-NET Bonn

Nowy portal dla rodziców Federalnego Miasta Bonn
Polnisch

BONN TO
BEETHOVEN.
PONIEWAŻ LUDZKOŚĆ
WYZNACZA TAKT.

KITA-NET Bonn
Miasto Federalne Bonn uruchomiło nowy portal dla rodziców KITA-NET Bonn.
Nowy portal oferuje możliwość wyszukania placówek opieki dziennej dla Państwa dziecka (przedszkola)
w mieście Bonn, które są finansowane ze środków
publicznych. Możecie Państwo zgłosić online zapotrzebowanie na miejsce w przedszkolu i ubiegać się
o przyjęcie w wybranych placówkach.

Portal dla rodziców
Aby złożyć wniosek online, należy zarejestrować się
w portalu dla rodziców. Otrzymasz wtedy konto użytkownika. Za pośrednictwem smartfona, tabletu lub
komputera PC będziesz mieć w dowolnym miejscu
i czasie dostęp do swoich wniosków, akceptacji i odmów oraz umów.
Portal oferuje następujące możliwości:
● jeden wniosek do kilku przedszkoli
● możliwość zmiany wniosków
w dowolnym momencie
● przegląd Twoich zgłoszeń
● informacje o aktualnym stanie
przetwarzania Twojego zgłoszenia
● wiążące przyjęcie przyznanego
miejsca w przedszkolu

Procedura
Na portalu dla rodziców KITA-NET Bonn możesz uzyskać informacje o wszystkich przedszkolach na terenie
Bonn, które są finansowane ze środków publicznych.
Podajesz swoje wymagania (na przykład datę przyjęcia lub bliskość miejsca zamieszkania), a program wyświetla przedszkola, które spełniają Twoje oczekiwania.
Klikając na profil przedszkola znajdziesz więcej informacji na temat wybranej placówki i możesz tam zamówić miejsce dla Twojego dziecka. Jeśli przedszkole
posiada wolne miejsce, skontaktuje się z Tobą. W przeciwnym razie pozostaniesz na liście oczekujących.
Portal dla rodziców będzie Cię na bieżąco informować
o statusie Twojego dziecka na liście oczekujących na
przyjęcie do przedszkola.
Przyznane miejsce w przedszkolu musisz przyjąć w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie przyznanie miejsca zostanie automatycznie anulowane.
Jeśli zaakceptujesz wiążąco miejsce, wszystkie wnioski
dotyczące tego dziecka we wszystkich innych placówkach opieki zostaną usunięte. Oczywiście ta procedura online nie zastępuje osobistego kontaktu w przedszkolu. Kierownictwo poinformuje Cię, kiedy i jak może
to nastąpić.
Zgody na przyznanie miejsca z początkiem roku przedszkolnego (1 sierpnia) nie są wydawane przed lutym
tego samego roku.

Pomoc
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz
pomocy, skontaktuj się z Biurem ds. Rodziny
Federalnego Miasta Bonn, telefon: 0228 - 77 40 70
e-mail: familienbuero@bonn.de.

Linki
●

Portal dla rodziców
kita-net.bonn.de

●

Biuro ds. Rodziny
www.bonn.de/familienbuero
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