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___
Informare pentru părinţi, privind atribuirea locurilor în 2022
Dragi părinţi,
În septembrie 2022 începe un nou an preşcolar. Mulţi dintre dvs. ar vrea să ştie cât mai devreme
__

posibil dacă pot conta pe un loc la creşă, grădiniţă sau cămin.
Pentru a veni în întâmpinarea acestei necesităţi, instituţiile tuturor organizaţiilor administratoare vor
începe în martie 2022 atribuirea locurilor la creşe, grădiniţe şi cămine. Primele scrisori de
admitere vor fi trimise pe 18 martie 2022 prin e-mail sau poştă.
Instituţiile municipalităţii şi organizaţiile administratoare independente pot atribui la acest moment
numai acele locuri despre care ştiu cu siguranţă că se vor şi elibera în mod real în anul preşcolar
următor.
Din experienţă ştim însă că unii părinţi se decid abia la începutul verii dacă îşi retrag copilul de la
grădiniţă sau de la cămin. De aceea instituţiile vor şti abia mai târziu dacă se mai eliberează locuri
care pot fi atribuite.
Aceasta înseamnă că în lunile aprilie, mai, iunie şi iulie se mai pot elibera locuri. Toţi părinţii ai
căror copii vor mai putea primi un loc atunci, vor primi o notificare de admitere, fără să mai fie
nevoie de o solicitare specială în acest sens.
Dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că atribuirea locurilor se face pe baza rezervărilor dvs.
direct de către instituţiile, respectiv organizaţiile administratoare respective şi nu de către Biroul
Părinţi (MeKi).

Decisive pentru atribuirea locurilor instituţiilor de stat cu program de zi şi ale instituţiilor pentru copii
cu vârstă şcolară sunt criteriile1 Comisiei pentru Sprijinirea Minorilor, confirmate de consiliul
municipal în iulie 2017.
Vă rugăm ca până la termenul limită de 15 februarie 2022 să depuneţi neapărat la Biroul Părinţi
(MeKi) – dacă nu aţi făcut-o deja până acum – un formular de rezervare MeKi completat în
întregime. Vă rugăm să ataşaţi şi documentele doveditoare necesare. Vă puteţi introduce
rezervarea şi online prin www.mannheim.de (https://www.mannheim.de/de/bildungstaerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).

Cu salutări cordiale,

Florence Beye-Mack
Şef Direcţie Biroul Părinţi
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