Formular pentru înscrierea în sistemul pentru îngrijirea copilului
şi educaţie şcolară (MeKi) al oraşului Mannheim
Vă rugăm să completaţi întregul formular bine lizibil şi cu litere de tipar! Vă rugăm
să trimiteţi formularul completat la: Oraşul Mannheim, Serviciul Părinţi, Q5,
22, 68161 Mannheim.

Întrebări
rezervare?
0621 293-3888

Părinţi

Nume

Prenume

Stradă, număr

CP, localitatea

Telefon (opţional)

E-mail (opţional)

Sunteţi singurul părinte?
> Dacă aţi bifat Da:

Sunt angajat/-ă.*

> Dacă aţi bifat Nu:

Ambii părinţi sunt
angajaţi *

Un părinte este
angajat *

Da

Nu

Da

Nu

Niciun părinte nu
este angajat *

8-15 h /săptămână:

Care este numărul de ore al activităţii lucrative?*

16-27 h/săptămână:

(Dacă copilul este crescut de ambii părinţi, indicaţi numărul
de ore pentru părintele care lucrează mai puţin.)

de la 28 h/săptămână:
Vă rugăm să prezentaţi documente justificative!

* Se consideră angajaţi: persoanele care lucrează sau sunt înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă, se află într-un program de educaţie profesională, educaţie

şcolară sau universitară ori care primesc prestaţii pentru integrarea în muncă în sensul celei de-a doua cărţi a Codului de securitate socială german. Dacă există una
dintre aceste forme de ocupaţie, trebuie prezentate dovezi corespunzătoare pentru ambele persoane. Pentru acesta puteţi utiliza formularul nostru:
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/ arbeitsnachweis_meki_form.pdf.

Copil

Nume

Data naşterii

Prenume

Stradă, nr. (dacă diferă de cele indicate mai sus)

CP,l o c

Băiat
Copilul este deja în îngrijire şi trebuie să se mute?

Un frate/soră este, respectiv fraţi/surori se află deja în îngrijire
sau caută un loc?

Da

Da

Fată
Nu

Dacă da, indicaţi instituţia, strada, numărul:

Nu
Dacă da, indicaţi instituţia, strada, numărul:

Înregistrarea necesarului pentru un loc de îngrijire şi educaţie şcolară a copilului
Înscriere dorită la data:
Rezervarea este pentru următorul tip de îngrijire:
Creşă:
(Îngrijirea copiilor mici: 0 - 3 ani)

Îngrijirea copilului
pe timp de zi:

Program prelungit (VÖ)

Îngrijire întreaga zi (GT)

(program continuu de min. 6 ore)

(program continuu mai mult de 7 ore)

15-25 ore

5-15 ore

25-35 ore

((Îngrijirea copiilor mici: 0 - 3 ani)

45 ore şi peste

35-45 ore
Grădiniţă
Îngrijire regulată (RG)

Program prelungit (VÖ)

Îngrijire întreaga zi (GT)

(Îngrijire dimineaţa şi după-amiaza cu

(program continuu de min. 6 ore)

(program continuu mai mult de 7 ore)

pauză la prânz)

Copilul trebuie să înceapă şcoala în luna septembrie de după data primirii
Îngrijirea şcolarilor :

Până la ora 14

(înregistrarea la şcoală - sfârşitul şcolii primare)

Până la ora 15

Da

Nu

Până la ora 17

(nu în instituţiile
municipale)

Notă: Îngrijirea într-o instituţie de îngrijire pe timp de zi în completare la programul de grădiniţă sau şcoală este posibilă
numai în anumite condiţii.
Numele instituţiilor dorite

Date privind instituţia de îngrijire a copilului
:

1

CP, localitate

Stradă, număr
2

CP, localitate

Stradă, număr
3

CP, localitate

Stradă, număr

* Vă rugăm să vă informaţi despre oferta instituţiilor individuale în Kita-Finder a oraşului Mannheim la: https://www.mannheim.de

Am luat la cunoştinţă că informaţiile oferite de mine pot fi luate în considerare dacă formularul este completat în întregime şi au fost aduse toate
actele solicitate.

Am dreptul de a efectua o rezervare pentru un loc de îngrijire. Asigur că informaţiile oferite sunt corecte şi mă oblig să comunic neîntârziat Oficiului de înregistrare pentru locurile de
îngrijire şi educaţie şcolară a copilului eventuale modificări ale informaţiilor oferite. În special,referitor la informaţiile, pentru care sunt necesare acte doveditoare, există obligaţia de
comunicare, deoarece acestea sunt relevante pentru acordarea locului. Ştiu că informațiile de mai sus vor fi utilizate (colectate, salvate, prelucrate şi folosite) de oraşul ca oficiu
central în scopul planificării necesarului şi gradului de ocupare. În continuare, îmi este cunoscut că informaţiile vor fi transmise instituţiilor selectate în scopul iniţierii şi, dacă este
cazul, încheierii unui contract de îngrijire. Baza legală a colectării, salvării, utilizării şi transmiterii sunt prevederile §§ 62, 63 în legătură cu §§ 23, 24 şi 79, 80 SGB VIII precum şi §
69 alin. 1 SGB X şi § 3a KitaG Baden-Württemberg. Referitor la informaţiile oferite benevol, îmi dau acordul prin prezentul pentru colectarea, salvarea, utilizarea şi transmiterea
acestora instituţiilor indicate de mine. Pot revoca oricând acest acord (date de contact pe verso). Datele salvate vor fi apoi şterse. Datele acestei rezervări vor fi şterse de municipiu ca
oficiu central, de îndată ce copilul a fost înregistrat şi acceptat într-o instituţie de îngrijire a copilului.
Localitate, dată

Semnătura

