Пояснення процесу та вимог для отримання місця в дитячому садочку/центрі
денного догляду за дітьми
Хто має право на місце в дитячому садочку/центрі денного догляду за дітьми?
-

-

Загалом всі діти українські діти та іноземці, що є громадянами третіх країн, та
змушені були покинути Україну та приїхати до Німеччини в результаті війни,
мають законне право на освіту, догляд, виховання та підтримку
Це стосується дітей віком від одного року (6 годин на день) та до закінчення 4-го
класу (щоденний догляд за дітьми після школи – 4 години на день)
право на отримання допомоги, що перевищує мінімальний розмір для дітей 5-го
та 6-го шкільного класу, після розгляду в Управлінні справами молоді та
соціальних питань існує тільки в тому випадку, якщо сімейна ситуація, в тому числі
зайнятість, відсутність вдома у зв язку із пошуком роботи, здобуття освіти чи
спеціальності батьками або особливі потреби, пов язані з освітою, роблять
денний догляд за дітьми необхідним.

Якими є вимоги прийому?
-

Звичайне місце проживання сім ї повинно знаходитися в місті Франкфурт
(Одер). Воно повинно бути підтвердженно документом про реєстрацію, виданим
в бюро реєстрації резидентів (Einwohnermeldeamt)

-

Повинно бути доступне вільне місце в дитячому садочку. Дану інформацію ви
можете отримати в самому дитячому садочку. Якщо вільних місць в обраному
вами дитячому садочку не виявилось, ви можете перевірити наявність вільних
місць тут: Übersicht freie Kita-Plätze 01.03.2022 (PDF, 125 kB)

-

При першому прийомі дитини до дитячого садочку повинен бути проведений
медичний догляд та надана відповідна медична довідка. Прийом може бути
здійснений лише в тому випадку, якщо немає проблем зі здоров ям, відсутні
інфекційні захворювання, перевірений та, за необхідністю, оновлений статус
вакцинації.
Окрім того, небхідно надати докази наявності достатнього захисту проти корі,
наявність імунітету проти корі, або надані медичні протипоказання вакцинації
проти корі.
Прийом дітей з України може бути і без додаткового огляду, якщо ваша дитина
вже відвідувала дитячий садок в Україні і ви можете надати всі вищезгадані
документи та довідки.
Окремий огляд для дітей 1-4 класу не потрібен, при умові, якщо огляд був
проведений в самій школі та можуть бути надані всі вищезазначені документи
Установа не зобов язана приймати не зрозумілу для неї медичну довідку
іноземною мовою і може наполягати на проведенні вступного медичного
огляду.
Свідоцтво на право на місце в дитячому садочку повинно бути заповнено в
письмовому вигляді.
Заяву ви можете знайти за посиланням KiTa_Antrag.PDF (frankfurt-oder.de)
або в обраному вами дитячому садочку.
Запити по догляду за дітьми, а також заяви можна надсилати поштою, на
електронну адресу або в особистому порядку (за попереднім записом):
Amt für Jugend und Soziales
Oderturm 18. Etage
Zi. 18.09 oder 18.10
Tel. 552-5045/ 552-5119
Kitabetreuung@frankfurt-oder.de

-

-

-

-

-

Після подачі заяви законні опікуни отримують свідоцтво про право на місце в
дитячому садочку, яке є основою для прийому дитини в садочок або центр
щоденного догляду.

-

Подальшу інформацію про зарахування та перебіг процесу ви отримаєте в
дитячому садочку.

