
(ПОРТАЛ ДНЗ ДОРТМУНДА)

Зручна реєстрація онлайн!

Часті запитання та інструкції можна 
знайти за посиланням:
dortmund.de/faq-kita-portal

Онлайн реєстрація за посиланням:
kita-portal.dortmund.de
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Ми використовуємо виключно папір, сертифікований FSC/
PEFC, безалкогольні друкарські хімікати та фарби на основі 
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Вам потрібно місце для Вашої дитини у 
дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) або у 
вихователя по догляду за дітьми?

Зручно повідомляйте про свої потреби через
новий портал послуг:
kita-portal.dortmund.de

ВАШІ ПЕРЕВАГИ:

• Зручна онлайн-реєстрація

• З будь-якого місця

• У будь-який час

• Описи ДНЗ

Якщо Ви вже зареєстрували свою дитину в 
одному або декількох ДНЗ або у вихователя 
по догляду за дітьми, додаткова онлайн-
реєстрація не потрібна.

ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДИТИНУ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
kita-portal.dortmund.de
ВАМ ПОТРІБНО МАТИ:
• доступ до Інтернету

• власну адресу електронної пошти

ОСЬ ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
• Перейдіть на сторінку  

kita-portal.dortmund.de 
 
 
 
 
 
 

• Створіть обліковий запис користувача.

• Внесіть свої персональні дані.

• Знайдіть за допомогою оглядової карти 
та описів ДНЗ заклад(и), який(і) Вам 
підходить(ять).

• Виберіть до шести ДНЗ та до шести 
вихователів по догляду за дітьми.

• Завершіть процес відповідно до інструкції 
програми

Уважно та регулярно перевіряйте, будь ласка, 
свої дані щодо їх актуальності.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ 
МІСЦЬ?

Рішення про прийом дітей приймають у 
подальшому власники ДНЗ та вихователі.

Резервування місць у ДНЗ відбувається 
найраніше 8-го календарного тижня 
кожного року на майбутній навчальний рік 
ДНЗ.

Резервування місць у вихователів по 
догляду за дітьми відбувається протягом 
усього року.

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ, 
КООРДИНАЦІЙНИЙ ОФІС БУДЕ РАДИЙ 
ВАМ ДОПОМОГТИ:

Тел. (0231) 50-1 36 66

kinderbetreuung@dortmund.de
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