
Інструкція Дитячо-батьківський портал 

для новоприбулих 

Загальна інформація: 

 Прийом до ясел відбувається не раніше 1-го числа місяця, в якому дитині 

виповнився 1 рік, до досягнення дитиною 3-річного віку. 

 В принципі, прийом до дитячого садка відбувається 1 серпня року, але не раніше 

1-го числа місяця, в якому дитині виповнюється три роки. 

 Прийом у червні, липні та грудні, як правило, неможливий. 

 Заява про прийом дитини до дитячого садка повинна бути подана в 

реєстраційному місяці січні до 31 числа місяця через батьківський портал 

дитячого садка міста Віттинген. 

Щоб зареєструватися через батьківський портал Kita, виконайте наступні дії: 

 

 

 

 

Крок 1: Спочатку натисніть на кнопку "На 

головний портал". Ви будете 

перенаправлені на нову веб-сторінку. 

 

 

 

 

 

Крок 2: Ви можете натиснути безпосередньо на "Пошук" або за бажанням звузити пошук. 

Таким чином, вам будуть показані тільки ті об'єкти, які відповідають вашим критеріям 

пошуку.  

 



Крок 3: Якщо Ви не ввели жодних критеріїв пошуку, будуть відображені всі дитячі садки 

міста Віттінген. Звузивши пошук, ви побачите тільки ті об'єкти, які відповідають вашим 

критеріям пошуку. Ви також можете переглянути раніше введену інформацію та змінити 

її у разі необхідності. Крім того, зайти в конкретний район можна тут. 

 

Крок 4: Тепер ви можете ближче познайомитися з різними об'єктами. 

Якщо ви натиснете на кнопку "Інформація", яку видно на зображенні 

праворуч, ви знайдете всю важливу інформацію про відповідний об'єкт.  

 

Ви також можете 

відмітити заклад для 

реєстрації. Для цього 

натисніть на зірочку. 

 

 

 

 

Крок 5: Після того, як Ви визначилися з одним або декількома 

бажаними установами, Ви знайдете кнопку "Зареєструватися" в 

нижньому правому куті.  

 

 



Крок 6: Тепер потрібно 

зареєструватися. Якщо у вас вже є 

обліковий запис, ви можете 

зареєструватися тут. В такому 

випадку перейдіть до кроку 11. 

 

 

 

 

 

Крок 7: Тепер введіть 

запитувану 

інформацію. Оберіть 

свій пароль відповідно 

до перелічених 

критеріїв. Після 

надання всієї 

інформації натисніть на 

кнопку "Створити 

обліковий запис 

користувача". 

 

 

 

 

 

 

Крок 8: Вам буде надіслано 

електронного листа для 

підтвердження реєстрації. 

Для завершення реєстрації, 

будь ласка, дотримуйтесь 

інструкцій в електронному 

листі. 

 

 



 

Крок 9: Після успішного підтвердження 

Вашої електронної пошти натисніть на 

кнопку "Зареєструватися". 

 

 

 

Крок 10: Тепер Вам буде 

запропоновано знову увійти в 

систему, використовуючи Вашу 

електронну пошту та пароль, 

який Ви обрали самостійно.  

 

 

Крок 11: Тепер Вас запитають, чи бажаєте Ви подати заяву на отримання допомоги. 

Оберіть тут "Так". 

 

Крок 12: Тепер Ви можете переглянути 

вибрані об'єкти та додати нові, якщо 

необхідно. Також необхідно вказати 

бажаний час надання допомоги та 

бажану дату госпіталізації. Ви також 

можете обрати додаткову послугу до 

або після часу догляду.  Поля, позначені 

зірочкою, є обов'язковими для 

заповнення. Якщо вся інформація 

заповнена, натисніть на кнопку 

"Продовжити". 

 



 

 

Крок 13: Тепер уважно прочитайте 

форму згоди на конфіденційність. 

Якщо Ви це зробили, прийміть 

політику конфіденційності та 

натисніть кнопку "Далі". 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 14: Тепер ви повинні ввести дані вашої дитини. Поля, позначені зірочкою, є 

обов'язковими для заповнення. 

Після того, як все буде заповнено повністю, натисніть на кнопку "Продовжити" внизу 

праворуч. 

 

 

 



Крок 15: Введіть дані про зберігачів та знову натисніть на кнопку "Продовжити" внизу 

праворуч. 

2-го опікуна (опікунів) можна приховати, якщо у Вас одноосібна опіка і батьківство не 

визнано. Поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 16: Тепер Вас запитають про братів і сестер. Вкажіть кількість дітей, які проживають 

у їхньому домогосподарстві. Далі введіть імена, прізвища та дати народження дітей. 

Після чого натиснути на кнопку "Далі". 

 

 

 



Крок 17: Тепер Ви можете надати додаткову інформацію про своїх дітей. Зазначте, чи 

перебуває брат або сестра дитини, яку необхідно зареєструвати, у тому ж самому 

дитячому садку/іншому дитячому садку, чи вже відвідує школу або перебуває у визнаній 

прийомній сім'ї/притулку/родині.  Крім того, ви повинні вказати, що маєте достатній 

захист від кору за допомогою щеплень. З 01.03.2020 р. вакцинація проти кору є 

обов'язковою для новозареєстрованих дітей, залежно від віку, перед влаштуванням їх 

до дитячого закладу денного перебування.    

Якщо Ваша дитина в даний час знаходиться під опікою вихователя, Ви також можете 

вказати це тут. 

Інтегрована дитина - це дитина з істотною інвалідністю в розумінні § 2 абз. 1 S. 1 SGB IX.  

Після цього натисніть на кнопку "Продовжити".

 

 

Крок 18: Тепер ви можете ще раз перевірити всі свої дані. Якщо все вірно, підтвердіть, 

що Ваші дані вказані вірно. Тепер ви можете відправити реєстрацію. 

 

 



 

Крок 19: Ваша реєстрація подана. На вказану 

Вами електронну адресу Ви отримаєте лист з 

підтвердженням.  

Обов'язково отримайте підтвердження на 

електронну пошту. Якщо Ви не отримали 

електронного листа, можливо, реєстрація не 

була отримана містом Віттінген.. 

 

 

Крок 20: Для підтвердження своєї професійної діяльності необхідно подати довідку від 

роботодавця. Для цього, будь ласка, використовуйте передбачену форму, яку Ви можете 

завантажити тут або завантажити з домашньої сторінки міста Віттінген www.wittingen.eu. 

Довідка повинна бути підписана та подана протягом двох тижнів з моменту отримання 

поштою на адресу міста Віттінген, Департамент освіти та поколінь або на електронну 

пошту kita@wittingen.eu. 

 

Крок 21: Видається юридично обов'язкове повідомлення про зарахування з міста 

Віттинген про зарахування дитини до дитячого садка. 


