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Zentrale Kitavormerkung: 
Cetrala wstepnej rejestracji przedszkolnej 
 
 
„Infodienst Kita“ 
Usluga internetowa informacyjna przedszkola pomorze znalesc miejsce dla dziecka 
 
Do tego musza rodzice zglosic swoje dzieci na stronie internetowej 
 
Nazywane jest to wstepna rejestracja „Vormerkung“ 
 
 Powolana zostala „Zentrale Kitavormerkung 
 
 
 
Tak dziala ta “Online„ rejestracja wstepna: 
 
Prosze wejsc na internetowa strone 
 
www.kita.baden-baden.de 
 
Kliknac na „Kita-Platz vormerken/Formular öffnen“ 
 
Prosze sie zarejestrowac 
 
Po tych czynnosciach prosze otzymana internetowa Poczte potwierdzic 
 
Do tego prosze sie swoim haslem na stronie „Zentrale Vormerkung“  zglosic 
 
Prosze na stronie tej podac swoje dane 
 
Wybrac jedno, dwa lub trzy proponowanych przedszkoli 
 
Zamknij strone internetowa zabespieczajac kwestionariusz 
 
Tylko wybrane przez was przedszkola maja dostep do waszycz danych 
 
 
 
Wazne / Uwaga: 
 
Tylko raz mozna zarejestrowac kazde ze swoich dzieci 
 
Kazde dziecko mozna od urodzenia zarejestrowac 
 
W Przedzkolach nie ma rejestracki wstepnej 
 
 
 
 

http://www.kita.baden-baden.de/


Stadtverwaltung Baden-Baden, Fachbereich Bildung und Soziales, Gewerbepark Cité 1, 76532 Baden-Baden 

Tu pozyska sie informacje o opiece nad dzieckiem w Baden-Baden 
 
Broszura serwis informacyjny „Infodienst Kita“ informuje na Tematy zwiazane z : 
 
• Przeszkola i calodobowe przedszkola 
• Zlobki 
• Calodobowa Opieka nad dziecmi 
• Opieka nad dziecmi niepelnosprawnymi 
• Opieka nad dziecki w wieku szkolnym 
• Koszky Przedszkolne 
• Pomoc Finansowa 
 
 
 
Broszure mozna nadobyc: 
 
• -na stronie internetowej 
• -w urzadzie miasta/Ratusz 
• -w urzadzie miasta/Briegelacker 
• -jak i w centrum obslugi klineta Dzial Edukacji i Spoleczny 
 
 
Jest mozliwosc zobaczenia Przedszkoli. 
 
Prosze tam zapytac o Termin na spotkanie 
 
 
 
Tak funktionuje „Obietnica-Miejsca“ Platz-Zusage 
 
O dopuszczeniu dziecka decyduje przedszkole 
 
Gdy przeszkole ma miejsce wolne , uzyskacie  Obietnice „Zusage“ 
 
Prosze potwierdzic ta Obietnice 
Nastepnie przyjdzie zaproszenie do rejestracji dziecka 
 
Po podpisaniu Umowy Opieki nad dzieckem zostaje to miejsce dla waszego Dziecka 
zarezerwowane. 
 
Jesli nie otrzymacie Obietnidy-Miejsca pomoze dalej Serwis Informacyjny 
Przedszkolny 
 
Proponowane bedzie inne Przedszkole lub miejsce w „Dzieciecej opiece dziennej“ 
 
„Dziecieca opieka dzienna“ jest zwana prywatna opieka nad Dziecmi przez 
opiekunki lub opiekun. 
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Jak zostana przydzielane miejsca w Przedszkolu: 
 
Rodzenstwo ma pierwszenstwo 
 
Röwniez wazne sa wzgledy spoleczene   
 
Na przyklad 
 
 
Miejsce calodobowe w zlobku sa przyznawane rodzicom: 
 

• samotnym rodzicom 
• ktörzy pracuja 
• ktörzy poddaja sie edudacji/szkoleniu 
• lub szukajacych pracy 
• ktörzy maja dziecko , ktöre potrzebuje szczegölnego wsparcia. 

 
To szczegölne wsparcie twierdzi „Jugendamt“ 
 
 
 
 
Zmiana Danych w rejestracji wstepnej 
 
Jest zawsze mozliwa zmiana  swoich Danych 
 
Do tego potrzebne jest swoje Haslo 
 
 
 
Usunienie „Vormerkung“ Rejestracji 
 
Wasza Rejestracja jest tak dlugo wazna az przjdzie Potwierdzenie 
 
Po tym zostana wszystkie Daty z rejestracyjnych List zlikwidowane 
 
Natomiast zoztana jeszcze w systemie 
 
W takim razie mozna ta Rejestracje w kazdym przypadku zaaktywowac 
 
Na przklad przy zmianie Przedszkola 
 
Gdy Dziecko pujdzie do szkoly zostaje ta Rejestracja kapletnie zlikwidowana. 
 
My röwniez mozemy Rejestracje wczesniej zlikwidowac 
 
Jesli jest to zadane, prosze sie zglosic do „Infodienst Kita“ 
 
 
 
 
 
 



Stadtverwaltung Baden-Baden, Fachbereich Bildung und Soziales, Gewerbepark Cité 1, 76532 Baden-Baden 

Rejestracja „Vormerkung“ bez Internetu 
 
Röwniez bez internetu mozna dziecko zarejestrowac 
 
Do tego prosze sie zglosic do „Infodienst Kita“ 
 
Adress podanyjest nizej. 
 
Serdecznie w tym pomozemy. 
 
 
 
Maja Panstwo pytania? Bardzo prosimy sie do nas zglosic 
 
 
Stadt Baden-Baden 
Fachbereich Bildung und Soziales 
Kinder- und Jugendbüro 
Infodienst Kita 
 
Stephanienstr. 16 
76530 Baden-Baden 
 
Bushaltestellen : Leopoldsplatz, Augustaplatz 
Przystanek Autobusowy: 
 
Öffnungszeiten: 
Godziny otwarcia: 
 
Dienstag-Mittwoch 9-13Uhr und 14-16 Uhr 
Wtorek-Sroda 
Donnerstag 9-13Uhr und 14-17:30Uhr 
Czwartek 
 
Hotline Infodienst Kita 07221/9314959 
Email: kita@baden-baden.de 
 
 
 
 
 
 
 
Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959 
Email: kita@baden-baden.de 
www.kita.baden-baden.de 
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