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Co zrobić w przypad-
ku braku dostępu do 
Internetu?
Rodzic może w każdej chwili skontaktować 
się bezpośrednio z placówkami opieki dzien- 
nej, a także odwiedzić poszczególne placówki 
osobiście i poprosić pracownika placówki 
o wpis do systemu WiKITA na miejscu. Wsparcie 
można uzyskać także od pracowników Centrów 
Rodziców (niem. KiEZ) w poszczególnych 
dzielnicach miasta. W razie pytań 
dotyczących WiKITA należy kontaktować się 
bezpośrednio z osobami do kontaktu w 
Urzędzie Pracy Społecznej:

Miejsca w świetlicy
Za pośrednictwem systemu WiKITA rodzic nie 
może zapisać swojego dziecka do świetlicy.

Aby zapisać dziecko do świetlicy, należy 
skontaktować się z:

Urzędem Pracy Społecznej 
(niem. Amt für Soziale Arbeit) 
– opiekuńczą szkołą podstawową 
tel.: 0611 31-3799

lub bezpośrednio z opiekuńczymi szkołami 
podstawowymi, lub ze związkami wspierający-
mi szkoły, lub z placówkami opieki dziennej 
ze świetlicami.

Opieka dzienna 
Opiekunki pośredniczą wyłącznie  
w miejscu spotkania opiekunek, 
Bahnhofstr. 55-57,  
65185 Wiesbaden, 
tel.: 0611 31-4263.
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WiKITA to nazwa elektronicznego systemu 
zapisywania dzieci do placówek opieki dzien-
nej w Wiesbaden. Za pomocą kilku kliknięć 
myszką rodzice mogą zapisać swoje dziecko 
do wybranych placówek opieki dziennej bez 
potrzeby wychodzenia z domu. Dziecko można 
zapisać maksymalnie w 10 placówkach opieki 
dziennej (żłobek, przedszkole i grupy wspólnot). 
Po dokonaniu zapisu nazwisko dziecka zostaje 
umieszczone na liście oczekujących w wybra-
nych placówkach. Jeśli w którejś z nich zwolni 
się miejsce, placówka powiadamia rodziców 
i zaprasza ich na rozmowę. 

Jeśli szukasz placówki dla swojego 
dziecka, kliknij

www.wikita-wiesbaden.de

lub www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Znajdują się tu bazy danych z wykazem wszys-
tkich placówek opieki dziennej znajdujących się 
w Wiesbaden. Najpierw należy jednak utworzyć 
konto użytkownika chronione hasłem. Tylko 
użytkownik posiada dostęp do wprowadzanych 
danych. Spełnione są wszystkie wymagania 
z zakresu ochrony danych. Po założeniu i 
aktywowaniu konta użytkownika można wybrać 
dla swojego dziecka maksymalnie 10 prefero-
wanych placówek. W tym momencie użytkownik 
nie widzi, czy w wybranych placówkach są jesz- 
zcze wolne miejsca. Zaznacza jedynie prefero-
wane miejsca wyboru. O wolnym miejscu rodzic 
jest informowany bezpośrednio przez określoną 
placówkę. Równocześnie z zapisem do żłobka 
należy dokonać także zapisu do przedszkola. 
Rodzic może zapisać dziecko najwcześniej 
3 miesiące przed wyliczoną datą narodzin. 
Po urodzeniu się dziecka należy wpisać 
faktyczną datę urodzenia i nazwisko dziecka. 
W przypadku nieuzupełnienia tych informacji 
zapis zostanie automatycznie usunięty.

W systemie WiKITA zapisane są wszystkie 
placówki opieki dziennej dla dzieci w Wiesbaden.
Na stronie profilowej placówek opieki dziennej 
przedstawione są wszystkie placówki oraz istot-
ne informacje na ich temat. W przypadku otrzy-
mania przydziału miejsca i potwierdzenia przez 
rodziców przyjęcia przydziału wszystkie zapisy 
w innych placówkach zostają skasowane. W ten 
sposób kierownictwo placówek zawsze wie, które 
zapisy są jeszcze aktualne. 

System WiKITA nie przydziela miejsc. 

Umożliwia wyłącznie zapis w wybranych 
placówkach opieki dziennej. 

Miejsca są przydzielane bezpośrednio przez 
same placówki.

Co to jest 

Dlaczego

?

?

W jaki sposób
funkcjonuje system 

?

Czego system 

nie robi?     
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