
Указания за записване в 
детска занималня

Bulgarisch



Заявление за записване

Правите си копие на 
заявлението за записване 
за вкъщи.

До 15.02.:
 Подаване на 
заявление за 

записване.

Информирате се относно детските 
занимални. Получавате заявление за 
записване в дадена детска занималня.
Или си изтегляте заявлението от:

ludwigsburg.de/ 
kinderbetreuung
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Не сте получили 
одобрително писмо до 

30.04.?

Нямате място в 
занималня за Вашето 

дете?

Нашият консултативен 
център ще Ви помогне!
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Не сте 
подписали 

договора за 
записване.

До 15.04.: 
Договор за 
записване 
Подписвате 
договор за 

записване в 
детската градина.

От 15.03: 
Одобрение 

Получавате 
одобрително писмо 

от занималнята.

До 31.03.: 
Потвърждение 

Казвате на 
занималнята: Да, 
искаме мястото!

Не искате 
мястото в 

занималнята 
или 

потвърждавате 
мястото 
твърде 
късно. 
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Попълвате заявлението за записване.
Трябва да решите:
 Занималня „Първо желание“:  

 В коя детска занималня трябва да ходи  
 детето Ви? 
 Алтернативна занималня: Кои други  

 три занимални също са подходящи?
 Време за полагане на грижи: Колко  

 време всеки ден ще бъде детето ви на  
 занималня?

Подавате заявлението 
за записване (оригинал) 
към Вашата занималня 
„Първо желание“.

Вашето дете е на по-малко от 3 години? Тогава за 
него може да се грижат също така и детегледачи 
или в детски център тип „гнездо“.

Изпращате копие от 
заявлението за записване 
до нашия консултативен 
център. Градът ще ви 
изпрати писмо, когато 
получи заявлението.

Можете да 
запишете детето 
си най-рано една 
година преди 
желаната от Вас 
дата.
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Ако имате някакви въпроси, всяка занималня или нашият 
консултативен център са на Ваше разположение. Адресът 
и телефонният номер са на следващата страница.

Друго семейство получава 
мястото в занималнята.

Разпределяне на местата за занималня
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Как се отпускат местата в 
детските занимални?  
 Деца от 3 до 6 години трябва да ходят в  

 занималня близо до дома си. 
  Деца под 3-годишна възраст могат да 
бъдат записани в занималня в целия град.
 Целодневните детски занимални приемат  

 деца от целия град.
  При деца на възраст между 3 и 6 години 
първо по-големите деца трябва да 
получат място в детска занималня.

 Братя и сестри трябва да посещават една  
 и съща детска занималня.

Stadt Ludwigsburg 
Fachbereich Bildung und Familie
Beratungs-Stelle für Kinderbetreuung

Carola Miethe
Mathildenstraße 21/1
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 910-2373
Telefax 07141 910-2760
E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de

Моля запишете си час  
по имейл или по телефона.


