Формуляр за включване в
Информационната система за детските
заведения (MeKi) на град Манхайм
Моля, попълнете целия формуляр добре четливо и с печатни букви!
Изпратете попълнения формуляр на: Stadt Mannheim, Servicestelle Eltern
(Център за обслужване на родители), Q5, 22, 68161 Mannheim.

Въпроси за
записването?
0621 293-3888

Родители

Фамилно име

Собствено име

Улица, номер

Пощ. код, селище

Телефон (данните не са задължителни)

Имейл (данните не са задължителни)

Самотен родител ли сте?
> Ако сте отговорили с Да:
> Ако сте отговорили с Не:

Да

Работя *

Не

Да

Не

Двамата родители

Единият родител

Никой от родителите

работят *

работи *

не работи *

Колко часа включва професионалната дейност?*

8-15 ч /седмично:
16-27 ч /седмично:

(Моля, при отглеждане съвместно от двамата родители
посочете по-малката продължителност на трудово
правоотношение.)

над 28 ч /седмично:
Моля, представете удостоверения!

* Работещи/заети лица са: лица, които упражняват професия или са регистрирани,че търсят работа, участват в професионалнообразователна мярка, посещават училище/висше учебно заведение или получават плащания за интегриране в трудовия процес по смисъла
на Втората част на Социалния кодекс. При наличие на една от тези форми на заетост следва да се предоставят съответните удостоверения
за двете лица. За целта можете да използвате нашия формуляр: https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/
arbeitsnachweis_meki_form.pdf.

Дете

Фамилно име

Собствено име

Дата на раждане

Улица , номер (в случай, че са различни от
горепосочените)

Пощ. код, селище

Момче
Детето вече посещава детско заведение
и трябва да го смени?

Брат(я) или сестра(и), които вече посещават
детско заведение или търсят такова?

Да

Момиче
Не

Да

Не

При отговор „Да“ въведете име на досегашното
детско заведение, улица, номер:

При отговор „Да“, моля, въведете име на детското
заведение на брата/сестрата, улица, номер:

Обърнете внимание на следващата страница!

Регистриране на необходимост от място в детско заведение
Приемане желателно на:

Регистрацията е за място в следните видове детски заведения:
Детска ясла:

С удължено раб. време (VÖ)

(Отглеждане на малки деца: 0 - 3 години)

(непрекъснато раб. време от мин. 6 часа)

Служби, предлагащи
гледане на деца:

5 – 15 часа

За целодневно отглеждане (GT)
(непрекъснато раб. време над 7 часа)

15 – 25 часа

25 – 35 часа

(Отглеждане на малки деца: 0 - 3 години)

35 – 45 часа

45 и повече часа

Детска градина
Редовна детска градина (RG)
(отглеждане преди и след обяд

С удължено раб. време (VÖ)

За целодневно отглеждане (GT)

(непрекъснато раб. време от мин. 6 часа)

(непрекъснато раб. време над 7 часа)

с прекъсване на обяд)

Детето подлежи на прием в училище през месец септември след желаната дата на прием
Да
Училищна занималня:

До 14 ч.

До 15 ч.

(тръгване на училище – край на основното училище)

Не

До 17 ч.

(не в общински заведения)

Забележка: При определени условия може да се осъществи и отглеждане в служби, предлагащи гледане на деца, в
допълнение към посещаването на детска градина или училище.

Данни за дневно детско заведение
Наименования на желаните заведения:

1

Улица, номер

Пощ. код, селище

2

Улица, номер

Пощ. код, селище

3

Улица, номер

Пощ. код, селище

* Моля, информирайте се за предложенията на отделните заведения в портала за детски заведения Kita-Finder на град Манхайм на:
https://www.mannheim.de
Информирах се, че подадените от мен данни могат да бъдат взети под внимание, само ако формулярът е попълнен изцяло и са
представени всички необходими удостоверения.
Оторизиран съм да направя тази регистрация за място в детско заведение. Декларирам, че посочените данни са правилни и се задължавам незабавно да
съобщя на службата за регистрация за места в детски заведения за евентуални промени в посочените данни. Най-вече за данните, за които са необходими
удостоверения, уведомяването за промени е задължително, тъй като те са важни за разпределянето на местата. Знам, че горепосочените данни се използват
(се събират, запаметяват, обработват и използват) от града като централна инстанция за целите на планирането на нуждите и заемането на местата. Знам
също така, че данните се предават на избраните заведения с цел подготовка и евентуално сключване на договор за отглеждане на деца. Правно основание
за събирането, запаметяването, използването и предаването на данните са разпоредбите на §§ 62, 63 във връзка с §§ 23, 24 и 79, 80 от Социалния кодекс
ЗСБ VIII и § 69 ал. 1 от Социалния кодекс ЗСБ X и § 3а от Закона за детските заведения (KitaG) на Баден Вюртемберг. По отношение на доброволно
предоставените данни с настоящото давам съгласието си за събиране, запаметяване, използване и предаване на посочените от мен заведения. Мога да
отменя това съгласие по всяко време (данните за контакт са на обратната страна). Тогава запаметените данни ще бъдат изтрити. Данните от тази
регистрация се изтриват от общината като централна инстанция, щом детето бъде регистрирано и прието обвързващо от дадено заведение.

Място, дата

Подпис

