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Informacja dla rodziców odnośnie procedury potwierdzenia miejsca w przedszkolu 

 
Jeżeli nie znaleźli Państwo miejsca w przedszkolu we własnym zakresie, mogą Państwo 

otrzymać wsparcie we właściwym urzędzie rejonowym - wydział ds. dziennej opieki nad 

dziećmi. W tym celu prosimy postępować zgodnie z następującą instrukcją: 

1. Należy złożyć wniosek o wydanie bonu na miejsce w przedszkolu (tzw. Kita-

Gutschein), a następnie poszukać miejsca w odpowiednim przedszkolu. 

Informacja: Więcej informacji odnośnie procedury składania wniosku, systemu dotyczącego bonów 

na miejsce w przedszkolu oraz szukania miejsca w przedszkolu znajdą Państwo na stronie: 

www.hamburg.de/kita-gutschein oraz 

www.hamburg. de/kita-finden 

 

2. Najwcześniej 3 miesiące przed datą początkową bonu na miejsce w przedszkolu, którego 

dotyczył wniosek, mogą Państwo otrzymać pomoc w szukaniu miejsca w przedszkolu w 

urzędzie rejonowym, inicjując tym samym tzw. procedurę potwierdzenia miejsca w 

przedszkolu.1  

Przykład: Bon na miejsce w przedszkolu jest ważny w okresie od dn. 01.06.2019 do dn. 31.05.2020. 

Wniosek dotyczący procedury potwierdzenia miejsca można składać od dn. 01.03.2019. 

 

3. W tym celu prosimy złożyć w urzędzie rejonowym aktualną listę 5 przedszkoli, w których 

składali już Państwo zapytanie i skąd otrzymali Państwo odpowiedź odmowną. Prosimy 

skorzystać z załączonej tabeli w celu potwierdzenia, iż szukali Państwo miejsca w 

przedszkolu. 

 

4. Prosimy pamiętać przy tym, by udostępnić urzędowi rejonowemu 

Państwa aktualne dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres). 

 
5. Urząd rejonowy rozpoczyna poszukiwania po swojej stronie i ma na to 3 miesiące. Jeżeli 

urząd nie znajdzie wolnego miejsca w przedszkolu dla Państwa dziecka, zaangażowany 

zostaje Urząd ds. Pracy, Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji (BASFI). Podczas całej 

procedury urząd rejonowy nadal pozostaje Państwa placówką kontaktową, która przekaże 

Państwu ew. dane kontaktowe danego przedszkola. 

 

6. Procedura potwierdzenia miejsca zostaje zakończona, gdy uda znaleźć się wolne miejsce 

w przedszkolu i zawarta zostanie umowa dot. opieki nad dzieckiem lub gdy otrzymają 

Państwo propozycję dwóch wolnych miejsc w przedszkolu. 

 

7. Jeżeli w tym samym czasie znajdą Państwo miejsce w przedszkolu we własnym 

zakresie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie wydziału ds. dziennej 

opieki nad dziećmi w urzędzie rejonowym. Wówczas procedura potwierdzenia miejsca 

zostaje zakończona. 

 
 
 
 
 
 

 

1 Procedura potwierdzenia miejsca w myśl Instrukcji dot. dziennej opieki nad dziećmi, ustęp 6.4: Potwierdzenie 

miejsc w placówkach dziennej opieki nad dziećmi, patrz www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung 
kindertagesbetreuung.pdf 

  

http://www.hamburg.de/kita-gutschein
http://www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung
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Rejonowe wydziały ds. dziennej opieki nad dziećmi 

 
Urząd Rejonowy Hamburg-Mitte 
Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi 

Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 54-5175 

Faks: 040 / 427 90 81 90 

E-mail: kìndertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de 

Urząd Rejonowy Altana 
Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi 

Platz der Republik 1, 22765 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 11-2127 / -1715 

Fax: 040 I 427 31 08 40 

E-mail: kindertagesbetreuung@altona.hamburg.de 

Centrum Usług Społecznych Eimsbüttel 

Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi Grindelberg 

62- 66, 20144 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 01-3344 

Fax: 040 I 427 90 33 44 

E-mail: kindertagesbetreuung@ei msbuettel.hamburg.de 

Centrum Usług Społecznych Hamburg-Nord 

Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi Kümmelstr. 7, 

20249 Hamburg 
Telefon: 040 / 428 04-2536 

Fax: 040 I 427 90 48 34 

E-mail: kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de 

Centrum Usług Społecznych Wandsbek 
Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi (KTB) Wandsbeker Allee 62, 22041 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 81-2435 

Fax: 040 / 427 90-5151 

E-mail: kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de 

Urząd Rejonowy Bergedorf 

Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi 

Weidenbaumsweg 21, 21029 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 91-2603 

Fax: 040 I 427 90 60 00 

E-mail: kindertagesbetreuung@bergedorf.hamburg.de 

Urząd Rejonowy Harburg 

Wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi 

Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg 

Telefon: 040 / 428 71-3867 / -2821 

Fax: 040 / 427 90 75 74 

E-mail: kindertagesbetreuung@harburg.hamburg.de 
 
 

 
Wydawca: 

Urząd ds. Pracy, Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Wydziały ds. 

dziennej opieki nad dziećmi, Stan: Marzec 2019 

  

mailto:kìndertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@altona.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de
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Potwierdzenie dot. poszukiwań miejsca w przedszkolu 
 

Nazwisko dziecka:   Data urodzenia dziecka:   
 

Adres, aktualny numer telefonu i e-mail:   

 

 
1. Dane placówek, z których prawni opiekunowie dziecka otrzymali odpowiedź odmowną 
 

Placówka / dzielnica Zapytanie złożono u 

(osoba do kontaktu) 

Uzasadnienie odmowy Najbliższe wolne 
miejsce 

Miesiąc / rok 

Data zapytania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
2. Dane placówek, z których urząd rejonowy - wydział ds. dziennej opieki nad dziećmi - otrzymał odpowiedź odmowną: 
 

Placówka / dzielnica Zapytanie złożono u 

(osoba do kontaktu) 

Uzasadnienie odmowy Najbliższe wolne 
miejsce 

Miesiąc / rok 

Data zapytania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 


