
ТЪРСИТЕ ЛИ МЯСТО В 
ДЕТСКА ГРАДИНА?

СЕГА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ЦЯЛАТА 
ИНФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН

И
ДИРЕКТНО ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ

Lernen in 
Bremen

KITAPORTAL.BREMEN.DE

?
Имате ли още въпроси? 

С удоволствие ще Ви помогнем!
Използвайте горещата линия за родители към 
Министерството на децата и образованието

Работно време:
Понеделник   09:00 – 11:00
Вторник  13:30 – 15:30
Сряда   13:30 – 15:30
Четвъртък  09:00 – 11:00

 KITA-HOTLINE: 0421 361- 92000

E-MAIL: 
TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

Издаден от:
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
www.kinder.bremen.de

KITAPORTAL.BREMEN.DE

Предимствата на онлайн записването

• Цялата информация на едно място 
за всички детски заведения и детски 
възпитатели в Община Бремен, както и 
за това, което предлагат.

• Избор според индивидуални критерии 
като например вид на детска грижа, 
педагогическа концепция, възрастова 
група и др. 

• Само една регистрация за три детски 
градини по желание.

• Еднократно въвеждане на данни, които 
се изпращат чрез портала директно на 
детските заведения. Това Ви спестява 
попълването на още формуляри.

!

   ЯслаЯсла
   Детска градинаДетска градина
   Детски възпитателДетски възпитател
   ЗанималняЗанималня



Стъпка 1:
Търсене на място

• Информирайте се 
онлайн по всяко време 
за възможностите за 
грижа за деца в Бремен 

• Потърсете оферта 
според Вашите нужди

• Различни критерии, 
които  улесняват 
търсенето, като 
например вид на 
грижата,  педагогическа 
концепция 

Стъпка 2:
Избор на място

• Изберете до три детски 
заведения или възпитатели
• При избора на вида 
детска грижа можете да 
посочите различни критерии, 
като например:
+ брат/сестра посещава 
детското заведение
+ разстояние до работното 
място или жилището
+ педагогическа концепция

Стъпка 3:
Записване

• Попълнете формуляра за 
записване онлайн

• Данните Ви ще бъдат 
изпратени на детската 
градина / възпитателя

• Можете да проверите 
статуса на Вашата 
регистрация по всяко 
време

• Записването е 
необвързващо! 
Разпределението на места 
в детските градини се 
извършва от  детското 
заведение / възпитателя 
според законово 
определени критерии.

Стъпка 4:
Сключване на 
договор

• Ако получите 
потвърждение за място 
в детска градина ще 
бъдете информирани в 
профила Ви

• Трябва да се свържете 
с детското заведение 
в посочения срок – в 
противен случай губите 
предлаганото място!

• Сключете договора със 
съответното детско 
заведение.

Скъпи родители,

Бихме искали да улесним търсенето на детско заведение 
за Вашето дете. Затова стартира новият портал за детски 
градини на Община Бремен, който предлага информация за 
всички детски заведения в град Бремен в това число и ясли, 
занимални, както и  възпитатели.
Тази полезна информация за различните възпитателни 
центрове и детски градини улеснява търсенето на 
подходящо за Вашето семейство място за детска грижа.
След като намерите подходящото място, запишете детето 
си чрез портала за до три детски заведения по желание. 
Всички следващи стъпки до сключването на договор за 
детска грижа можете да проследите онлайн в портала. 
Записването онлайн има още едно предимство: 
педагогическият персонал от избраната от Вас детска 
градина има повече време за Вашето дете, тъй като голяма 
час от административната работа отпада. По изключение са 
възможни и записвания на място. 
Пожелаваме на Вас и Вашето семейство успешно начало в 
детската градина!

От екипа за обслужване на родители 
към Министерството на децата и образованието

Порталът на детски градини в Бремен – на различни 
езици
BG

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Изберете вашия език.
Выберите свой язык.

Wybrac  jezyk
Wählen Sie Ihre Sprache

اختر لغتك
Dilinizi seçin

Choisissez votre langue.
Choose your language.

Внимание! За записване онлайн Ви е необходим новият детски идентификационен номер (Kinder-ID). В случай, че не 
разполагате с такъв, изискайте го от: tagesbetreuung@kinder.bremen.de 


