Nie macie dostępu do Internetu lub potrzebujecie pomocy?
Nie ma problemu. Wymaganego zgłoszenia zapotrzebowania
na miejsce za pośrednictewm KITA-ONLINE można dokonać w
każdym przedszkolu miasta Gocher.
WAŻNE: zgłoszenie zapotrzebowania przez Internet nie zastępuje osobistej rozmowy w przedszkolu!
Miejsce w przedszkolu może zostać przyznane tylko
po uprzednim osobistym przedstawieniu. Sprawdźcie wraz
ze swoim dzieckiem różne przedszkola i zdecydujcie w spokoju w domu, które placówki wchodzą w grę.

Kiedy i jaki sposób przydzielane są
miejsca?
Przy planowaniu zapotrzebowań na miejsca
danego przedszkola w nadchodzącym roku
przedszkolnym, który zaczyna się 1-wszego sierpnia, ważne jest, że Państwa zgłoszenie zapotrzebowania na miejsce wpłynie do dnia 15 grudnia roku poprzedniego.
Oczywiście wnioski o miejsce można składać w każdym momencie, za pośrednictwem procesu KITA-ONLINE.
O przydziale miejsc decyduje dana placówka na podstawie jej
kryteriów przyjęcia. Zazwyczaj, decyzje o przyjęciu dziecka
do przedszkola są podejmowane przez placówkę po zakończeniu planowania zapotrzebowania czyli od 15 marca, tzn. np.
15.12.2016, dla okresu od dnia 01.08.2017.

Macie Pańśtwo jeszcze jakieś pytania?
Doradzimy Pańtwu z przyjemnością we wszystkich sprawach
związanych z opieką nad dziećmi i nową procedurą zgłaszania
zapotrzebowania on-line.
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Należy pamiętać, że zgłoszenie zapotrzebowania przez
KITA-ONLINE nie gwarantuje otrzymania miejsca
opieki w jednej z wybranych placówek.
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Czym jest KITA-ONLINE?
Kita-Online to system on-line do zgłaszania zapotrzebowanie
na miejsca opieki w jednym z przedszkoli miasta Goch.
Zgodnie z drugą poprawką niemieckiej ustawy o kształceniu
dzieci (KiBiz) w 2014 Land NRW ustalił, że rodzicie/opiekunowie mają obowiązek poinformować pisemnie niemiecki
urząd do spraw młodzieży (Jugendamt), na co najmniej sześć
m iesięcy przed o skorzystaniu przez dziecko z życzonej opieki,
jej zakresu i rodzaju.

1. Wybór

2. Logowanie

W tym miejscu można wybrać odpowiedni ośrodek opieki
dziennej w okolicy własnego domu lub biorąc pod uwagę
inne kryteria, takie jak: zakres opieki, przystanek linii metra (U-Bahn), specjalizacja pedagogicznej lub sposób finansowania i umieścić je na swojej liście zapamiętanych.

Tutaj zbierane są niezbędne informacje, które należy wprowadzić tak bardzo szczegółowo jak tylko się da.
Przedszkola z Państwa listy zapamiętanych są przechowywane jako możliwy wybór placówki. Macie możliwość
wyznaczenia maksymalnie trzech wybranych przedszkoli z
tym, że tylko 1 placówka ma najwyższy priorytet.
Dzień przyjęcia wypada zawsze po 01.08. kolejnego roku
przedszkolnego. Jeśli życzycie sobie inny dzień przyjęcia,
należy odpowiednio zmienić tę informację w systemie.

KIta-ONLINE daje rodzicom / opiekunom możliwość skorzystania z systemu zgłoszenia zapotrzebowania on-line dla wszystkich zakładów opieki dziennej w mieście Goch.

Jak działa KITA ONLINE?
Nową procedurę on-line można znaleźć
na stronie internetowej miasta Goch
pod linkiem www.goch.de/kitaonline
Program poprowadzi Państwa
przez proces rejestracji.

Na ogólnej liście przedszkoli w mieście Gocher można
sprawdzić każdą pojedynczą placówkę, wybrać odpowiednią
i zapisać ją na liście zapamiętanych.

3. Przesłanie i potwierdzenie
Po kolejnym sprawdzeniu wszystkich danych, można je
przesłać.
WAŻNE: Otrzymacie wiadomość e-maila z linkiem potwierdzającym. Ten link jest zawsze ważny przez dwa dni. Państwa
zgłoszenie zostaje zarejestrowane dopiero po potwierdzeniu
i otrzymacie kolejną wiadomość e-mail ze zgłoszeniem zapotrzebowania, bliższymi informacjami oraz wymaganymi
opłatami. Jeżeli upłynęły już dwa dni ważności linku, można
złożyć nowy wniosek za pośrednictwem KITA-ONLINE.

