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Як отримати місце  в дитячому садочку. 

Наближається час реєструвати вашу дитину в дитячий заклад? Тоді ця інформація допоможе 

вам в цьому. 

Де я можу отримати інформацію про дитячі садки?  

Інформацію про наші дитячі садки ви знайдете на головній сторінці міста Зіндельфінген за  
посиланням: https://www.sindelfingen.de/,Lde/start/Bildung+life/kitas.html.  
 
Через картографічний огляд ви можете перейти на головні сторінки окремих дитячих садків.  
Щорічно в першому кварталі в суботу проводять місцеві дитячі заклади "День відкритих 

дверей". Саме в цей день ви можете особисто отримати інформацію про освітні- та навчальні 

методики окремих дитячих садків. 

Точну дату можна знайти на головній сторінці міста Зіндельфінген або в місцевій пресі. 

Коли є найкращий час для реєстрування моєї дитини в дитячий заклад? 

Зазвичай вистачає попередньої реєстрації за шість місяців до бажаної дати прийому. У дитячих 

закладах повного робочого дня є доцільним зробити реєстрацію за 1,5 року до початка бажаної 

дати прийому в садок. 

Як я можу зареєструвати свою дитину до дитячого закладу? 

Крім можливості особистої реєстрації в офісі з питань освіти та догляду (Центральний 

реєстраційний відділ) у ратуші, ви можете також скористатися нашою онлайн-реєстрацією 

(http://nhkita.sindelfingen.de). Заповніть реєстраційну заяву в інтернеті і надішліть її на 

електронний адрес/поштою/факсом/ до відділу управління освіти та догляду (контакті дані 

дивись на звороті). 

Ви можете обрати до трьох дитячих садків на свій вибір. Однак, будь ласка, перевірте чи 
пропонує обраний вами дитячий садок необхідний час догляду за дитиною.  
Всі онлайн-реєстрації надходять до центрального реєстраційного відділу. Надана вами 
іінформація буде електронно оброблена і на основі певних критерій створюється порядок 
черговості вашої реєстрації на місце в дитячий садок.  
 

Примітка: цілком можливо, що в обраному вами дитячому садку може бути черга.  
У такому випадку ви самі вирішуєте, або чекати на очікуванне місце в дитячому садку, або ви 
погоджуєтесь на альтернативне місце в іншому дитячому садку, з райнньою датою прийома.  
 
 
 

https://www.sindelfingen.de/,Lde/start/Bildung+life/kitas.html
http://nhkita.sindelfingen.de/


Для певних форм догляду (група продовженого дня чи позашкільний догляд) є малоймовірним, 

що протягом року відбудуться зміни. Тому враховуйте, що вільні місця вам запропонують в 

наступному році. 

Що відбувається, коли запит надійшов до центрального реєстраційного відділу? 

В списку очікування формується послідовність розподілу місць. Відповідно до цього і будуть 
віддані вільні місця.  
Дитячий садок отримує ваші контактні дані при підтвердженні що ви отримали місце. Ви 
отримуєте запрошення на особисту розмову де ви отримуєте повну інформацію про дитячий 
заклад, певні документи для заповнення і точну дату прийому.  
 
З цього моменту ваш контактна особа є дитячий садок а не центральний реєстраційний відділ.  
 
Ми сподіваємося, що ця інформація допомогла вам зорієнтуватися і бажаємо вам і вашій 
дитині чудового початку в дитячому садку. 
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