
Poszukiwane miejsce dla 
przedszkoli ?

TERAZ ONLINE ZNAJDŹ 
& 

BEZPOŚREDNO SIE REGISTROJ

Lernen in 
Bremen

KITAPORTAL.BREMEN.DE

?
Jakieś pytania? Chętnie pomożemy!

Skorzystaj z infolinii Biura Obsługi Rodziców u se-
natorze ds. dzieci i edukacji.

Godziny urzędowania:
Poniedzialek:  09:00 - 11:00
Wtorek:  13:30 - 15:30
Sroda:   13:30 - 15:30
Czwartek: 09:00 - 11:00

 KITA-HOTLINE: 0421 361- 92000

E-MAIL:
TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

Wydawca:
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
www.kinder.bremen.de

KITAPORTAL.BREMEN.DE

Korzyści z rejestracji online
• Wszystkie placówki opieki dziennej nad 

dziećmi i opiekunowie dzienni w gminie
Brema na pierwszy rzut oka, jak również 
zróżnicowane informacje o ich ofertach 

• Wybór według indywidualnych kryteriów,
np. forma opieki, koncepcja pedagogiczna,
grupa wiekowa itp.

• Jeden wniosek dla maksymalnie trzech
pożądanych obiektów

• Wystarczy raz wypelnic: Odpowiednie 
dane są przesyłane do obiektów poprzez 
Kitaportal oraz serwis 
Kitabeitragsservice. Oszczędza to 
konieczności wypełniania wielu 
formularzy. 

Poznaj osobiście 

swoją preferowaną 

instytucję. Osobisty kontakt z rodzi-
cami jest ważny dla wielu 
ośrodków opieki dziennej 
i pracowników opieki nad 
dziećmi. Dlatego masz 
dodatkową możliwość 
skontaktowania się z nimi. 
W ten sposób możesz 
wcześniej zapoznać się 
z możliwym miejscem 
opieki i opiekunami - nie 
zapomnij umówić się na 
spotkanie!

!

 przedszkoleprzedszkole
 KitaKita
 Opieka dziennaOpieka dzienna

nad dziećminad dziećmi
 HortHort



Krok  1:
Wyszukiwanie 
placowki

• W każdej chwili możesz
znaleźć online informacje
o usługach opieki nad
dziećmi w Bremen.

• Poszukaj oferty dostoso-
wanej do potrzeb Twojej 
rodziny.

• Różne kryteria wyszu-
kiwania, np. pożądany
zakres opieki lub specjalne
koncepcje edukacyjne,
ułatwiają znalezienie
miejsca.

Krok  2:
Wybor miejsca

• Wybierz do trzech prefe-
rowanych obiektów lub
opiekunów do dzieci.

• Przy wyborze usług
opiekuńczych możesz
określić punkty, które są
dla Ciebie szczególnie
ważne są, na przykład:
+ Rodzeństwo w ośrodku
+ Bliskość miejsca pracy
lub miejsca zamieszkania
+ Koncepcja pedagogiczna

Krok  3:
Rejestracja

• Wypełnij formularz re-
jestracyjny bezpośrednio
przez Internet.

• Państwa dane zostaną
przekazane do przedszkoli/
opiekunek dziecięcych.

• Status rejestracji można
sprawdzić online w dowol-
nym momencie.

• Rejestracja jest wstępnie
niezobowiązująca! Decyz-
ja o przyznaniu miejsca
w opiece nad dzieckiem
jest podejmowana przez
placówkę lub opiekuna
zgodnie z prawem przez
określone kryteria.

Krok  4:
Twoja Umowa

• Jeśli otrzymasz 
akceptację na miejsce w 
opiece nad dzieckiem, 
zostaniesz o tym 
poinfor-mowany 
poprzez swoje konto.

• Prosimy o kontakt w 
ciągu okresu akceptacji
- w przeciwnym razie 
oferta miejsca przepada!

• Zawieracie Panstwo 
umowe o usługach 
opiekuńczych z 

Drodzy Rodzice,
chcielibyśmy ułatwić Państwu poszukiwanie miejsca opieki 
nad dzieckiem dla Twojego dziecka. Dlatego też nowy 
Kitaportal Miasta Bremen. Portal oferuje tu Państwo 
przegląd wszystkich placówek opieki dziennej w Bremen. 
Należą do nich żłobki, świetlice, przedszkola,ośrodki opieki 
pozaszkolnej oraz Oferty od opiekunów dziecięcych.
Wiele przydatnych informacji na temat różnych obiektów 
Wesprzyja w poszukiwaniu, dla swojej rodziny, 
odpowiednie miejsce opieki nad dzieckiem.
Jeśli znalazłeś odpowiednie oferty, zarejestruj swoje 
Dziecko wygodnie za pośrednictwem portalu Kita, dla 
maksymalnie trzech pożądanych obiektów . Wszystkie 
dalsze kroki aż do konkluzji umowy o świadczenie usług 
opiekuńczych, można korzstac online za pośrednictwem: 
Śledznie i przetwarzanie Kitaportal.
Rejestracja online ma jeszcze jedną dużą zaletę: 
kadra pedagogiczna w Państwa placówce ma teraz jeszcze 
więcej czasu dla dziecka, ponieważ duża część pracy 
administracyjnej odpada. Tak, aby ta korzyść mogła się w 
pełni rozwinąć, nadal możliwe są rejestracje pisemne, ale te 
powinny jednak stanowić absolutny wyjątek.
Życymy Waszej rodzinie wspaniałego startu w życie 
przedszkolne!

Serwis Rodzicielski do senatora ds. dzieci i edukacji

Kitaportal Bremen – w roznych jezykach

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Wybrac  jezyk
Wählen Sie Ihre Sprache

اختر لغتك
Dilinizi seçin

Choisissez votre langue.
Выберите свой язык.

Изберете вашия език.
Choose your language.

Uwaga! Nowy identyfikator dziecka będzie potrzebny do rejestracji online. Jeśli go nie posiadasz, prosimy o kontakt: 
tagesbetreuung@kinder.bremen.de 


