
Checkliste Kinderbetreuungsplatz 

13.01.22  58.B 

1. Пошук місць догляду за дітьми   
Що? Де/хто? Зроблено? 

Я отримав свідоцтво про народження. Відділ реєстрації актів 
громадянського стану м. Лейпциг 

 

Я дізнався про можливості догляду за дітьми та 
заклади поблизу. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/ 

 

Я регулярно запитую про об’єкти в моєму районі (до 30 
хвилин) особисто або по телефону. 

www.meinkitaplatz-leipzig.de/ 
 
www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/ 
kinderbetreuung/kindertagesstaetten/ 

 

На сайтах закладів й шукаю інформацію про вільні 
місця, формальності реєстрації та строки. 

Особистий пошук у інтернеті 
 

Я дізнався/дізналася інформацію про нові заклади та 
запитав/запитала у їх власників. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/ 
kindertagesstaetten/kitaneubauten/ 

 

Я розпитала нянь про безкоштовні місця для дітей до 3 
років і відвідала їхні дитячі садки. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/ 

 

Я дослідив, як дістатися до закладів (автобус, 
трамвай, міська залізниця...) і скільки часу це займе. 

www.l.de/verkehrsbetriebe 
 
мобільний додаток: LeipzigMOVE 

 

Я звертався за порадою до служби у справах молоді 
чи деінде. 

Управління у справах молоді/відд. 
Заклади денного догляду за дітьми, офіс 
сімейної інформації, центр прийому, 
сімейний центр у Грюнау чи Паунсдорфі  

 

Педіатр оглянула мою дитину, чи можна їй йти в 
заклад. 

Педіатр 
 

   
2. Реєстрація на порталі для батьків 

ElternPortal 
  

Що? Де/хто? Зроблено? 

Я створив обліковий запис користувача на ElternPortal. 

ElternPortal: 
 

www.meinkitaplatz-leipzig.de 

 

Я надіслав повідомлення про потребу у догляді за 
дитиною (бажаний заклад(и), дані про дитину та 
батьків, початок догляду). 

 

Я отримав контрольний номер.  

Я отримав підтвердження (електронну пошту), що моє 
повідомлення записано. 

 

Я регулярно перевіряю статус свого повідомлення про 
потребу у догляді за дитиною про вимогу. 

 

Я отримав відповіді від бажаних закладів.  

У разі відмови я додавав новий бажаний заклад.  

Мені надійшло запрошення познайомитися  
із закладом. Ясла, дитячий садок, група 

подовженного дня 

 

Я отримав запрошення укласти договір.  

Ми підписали договір на догляд за дитиною.  

   
3. Nach Vertragsabschluss   

Що? Де/хто? Зроблено? 

Я подала заяву про зменшення батьківського внеску. www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/ 

 

Я подав заявку на отримання субсидії на покриття 
витрат на обід. 

www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/ 
bildung-und-teilhabe/ 

 

Я повідомила центр зайнятості, що моя дитина буде 
опікуватися в майбутньому. 

Агент з працевлаштування або 
керуючий справами 

 

У закладі є все, що знадобиться моїй дитині. Список із закладу догляду  

Я підписав угоду на обід із постачальником їжі. Інформація від закладу догляду  

З правилами закладу (вивіз-вивіз, зняття з реєстрації, 
час закриття...) ознайомився. 

Заклад догляду 

 

Етап акліматизації планується/проводиться.  

Етап акліматизації завершено, моя дитина регулярно 
відвідує заклад. 
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