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Și dacă nu aveți co-
nexiune la internet?
Puteți oricând să vă adresați personal grădi-
nițelor, puteți să vă deplasați la grădiniță și să 
solicitați la fața locului înscrierea în sistemul 
WiKITA de către personalul grădiniței alese. 

Asistență puteți primi și din partea angajaților 
centrelor KinderElternZentren (KiEZ) din 
fiecare cartier. 

Pentru întrebări în legătură cu WiKITA există 
persoane directe de contact la Oficiul pentru 
servicii sociale:

Centre de îngrijire 
a copilului 
Prin sistemul WiKITA nu puteți rezerva loc 
pentru copil în centrele de îngrijire.

În acest scop, vă rugăm să vă adresați:

Oficiului pentru servicii sociale 
– Școala primară susținătoare 
Tel.: 0611 31-3799

sau direct școlilor primare sau asociațiilor de 
promovare sau grădinițelor cu program pre-
lungit cu locuri de îngrijire a copilului.

Asistență maternală 
Asistenții maternali sunt intermediați doar prin

Treffpunkt Tagesmütter/ Kinderbrücke,  
Bahnhofstr. 55-57, 65185 Wiesbaden, 
Tel.: 0611 31-4263.
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WiKITA este numele sistemului electronic de 
rezervare prealabilă a locurilor pentru grădinițe-
le din Wiesbaden. Cu ajutorul a câtorva clicuri, 
părinții pot să rezerve locuri pentru copiii lor în 
grădinițele (sau grădinițele cu program prelun-
git) selectate: pentru fiecare grupă de vârstă 
(creșă, grădiniță sau grădiniță cu grupe mixte) 
pot fi efectuate până la 10 rezervări.Astfel, copi-
lul este înscris pe lista de așteptare a grădiniței 
alese. În momentul în care la grădiniță apare un 
loc disponibil, grădinița îi informează pe părinți 
și îi invită la o discuție. 

Dacă sunteți în căutarea unei creșe sau a unei 
grădinițe, accesați pagina

www.wikita-wiesbaden.de

sau www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Pe această pagină găsiți o bază de date cu toa- 
te grădinițele din Wiesbaden. Înainte de toate, 
trebuie să vă faceți un cont de utilizator, prote-
jat printr-o parolă. Datele introduse vor putea 
fi accesate doar de către dvs.. Se respectă în 
mod strict confidențialitatea datelor. După ce ați 
creat contul personal, puteți să căutați un număr 
de până la 10 grădinițe la care ați dori să vă 
înscrieți copilul. În sistem nu puteți vedea dacă 
sunt locuri libere la o anumită grădiniță, însă pu-
teți face o rezervare prealabilă. În momentul în 
care apare un loc liber, veți fi informat direct de 
către grădinița respectivă. Dacă vă rezervați un 
loc la o creșă, este recomandat să vă rezervați 
un loc și la grădiniță. Puteți să vă înscrieți copi-
lul pe lista de așteptare cu cel mult 3 luni înainte 
de data preconizată a nașterii. Ulterior, după 
nașterea copilului dvs., veți completa în rezer-
vare data nașterii și numele copilului. În cazul 
în care omiteți acest lucru, rezervarea dvs. se 
anulează automat.  

Prin WiKITA sunt interconectate toate  gră-
dinițele din Wiesbaden. Pe pagina de profil a 
grădinițelor sunt prezentate toate datele și infor-
mațiile importante referitoare la acestea. Dacă 
vi s-a oferit un loc pe care l-ați acceptat pentru 
copilul dvs., vor fi șterse toate celelalte rezervări 
pentru respectiva grupă de îngrijire. Astfel, toate 
grădinițele sunt informate întotdeauna despre 
starea actuală a rezervărilor.

Sistemul WiKITA nu alocă locuri. 

Sistemul constituie doar o listă de așteptare 
pentru locurile la grădinița dorită. 

Locurile vor fi alocate în continuare în mod 
direct de către grădinițe.

De ce 

?

Ce este 

?

Cum funcționează 

?

Ce nu este 

?

180208_Wikita_Flyer_rumänisch.indd   4-6 08.02.18   09:26


