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Używamy wyłącznie certyfikowanego papieru FSC/PEFC-, 
bezalkoholową chemię i farbę drukarską na bazie oleju roślinnego.

KITA-PORTAL
DORTMUND
Wygodne zgłoszenia online!



Potrzebujesz miejsca dla swojego dziecka 
w przedszkolu/żłobku (Kita) lub u osoby 
sprawującej opiekę dzienną nad dzieckiem?

Zgłoś swoje zapotrzebowanie wygodnie 
przez nowy portal serwisowy:
kita-portal.dortmund.de

TWOJE KORZYŚCI:
• Wygoda zgłoszenia online

• Z każdego miejsca

• W każdym czasie

• Profile przedszkoli/żłobków

Jeśli zapisałeś(-łaś) już swoje dziecko w  
jednym lub kilku przedszkolach/żłobkach lub 
w podmiocie odpowiedzialnym za opiekę 
dzienną nad dzieckiem, nie musisz  
dodatkowo rejestrować się online.

DO ZGŁOSZENIA SWOJEGO DZIECKA 
POPRZEZ
kita-portal.dortmund.de
POTRZEBUJESZ:
• dostępu do Internetu

• własnego adresu e-mail

TAK TO DZIAŁA:
• Wejdź na stronę  

kita-portal.dortmund.de 
 
 
 
 
 
 

• Stwórz konto użytkownika.

• Podaj swoje dane osobiste.

• Za pomocą mapy przeglądowej i 
profili przedszkoli/żłobków znajdź 
odpowiednią(e) instytucję(e).

• Wybierz do sześciu przedszkoli/żłobków i 
do sześciu podmiotów odpowiedzialnych 
za opiekę dzienną nad dzieckiem.

• Zakończ procedurę zgodnie z  
instrukcjami zawartymi w programie.

Proszę dokładnie i regularnie sprawdzać 
dane względem aktualności.

KTO DECYDUJE O PRZYDZIALE MIEJSC?
O przyjęciu dzieci nadal decydują podmioty 
odpowiedzialne za przedszkola/żłobki oraz 
za opiekę dzienną nad dzieckiem.

Potwierdzenie przydzielenia miej-
sca w przedszkolu/żłobku następuje 
najwcześniej w 8 tygodniu danego roku dla 
nadchodzącego roku przedszkolnego.

Miejsca opieki dziennej nad dzieckiem 
przydzielane są przez cały rok.

NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEDZI  
UDZIELA JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA: 
Tel. (0231) 50-1 36 66

kinderbetreuung@dortmund.de

Zeskanuj mnie


