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Информация за родителите

___

12.01.2018 г.

Информация за родителите относно разпределянето на местата за 2018 г.
Скъпи родители,

__

През септември 2018 г. започва новата учебна година за детските заведения. Много от Вас
биха искали възможно най-рано да знаят дали могат със сигурност да разчитат на място в
ясла, детска градина или занималня.
За да се съобразят с тази потребност, през февруари 2018 г. детските заведения на всички
доставчици започват с разпределянето на местата в яслите, детските градини и
занималните. Първите потвърждения за прием се изпращат на 07 март 2018 г. по имейла
или по пощата.
Общинските детски заведения и независимите доставчици на услуги към този ранен момент
могат да разпределят само онези места, за които със сигурност знаят, че в действителност
ще бъдат свободни през идната учебна година.
Практиката обаче показва, че някои родители решават едва в началото на лятото дали ще
отпишат детето си от детска градина или занималня. Затова и детските заведения разбират
едва по-късно дали ще се освободят и други места, които могат да бъдат разпределени.
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Това означава, че през месеците април, май, юни и юли все още ще се освобождават места.
Всички родители, чиито деца все още могат да получат място, ще получат потвърждение,
без изрично да го изискват.
Бихме искали да обърнем внимание на това, че разпределянето на местата се извършва
въз основа на подадените от Вас заявления директно от съответните детски заведения
респ. доставчици, а не от Центъра за обслужване на родители (MeKi).
Решаващи при разпределянето на местата в общинските детски заведения и заведенията
за училищна занималня са критериите1 на Комисията по въпросите на непълнолетните,
утвърдени от Общинския съвет през юли 2017 г.
Моля, непременно предайте (в случай че все още не сте) изцяло попълнен формулярзаявление на MeKi най-късно до 15 февруари 2018 г. в Центъра за обслужване на
родители (MeKi). Моля, приложете също и всички необходими удостоверения. Също така по
желание можете да подадете заявлението си и онлайн на адрес www.mannheim.de
(https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).

С уважение,

Флоренс Бейе-Мак (Florence Beye-Mack)
Ръководител на специализирания отдел към
Центъра за обслужване на родители

1

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-12/Plakat_vergabekriterien_abSept18.pdf
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