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Stand: 20.09.2019 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Fachdienst Jugend 
Rostocker Straße 76 
23970 Wismar 
 
 
 

Подача заявки на отримання мiсця у дитячому закладi відповідно §§ 6-7 
закону про звільнення від сплати батьківських внесків, посилення 
батьківських прав та внесення змін до Закону про аліменти на дитину в 
Мекленбург-Західна Померанія (KiföG M-V) 
 
Мати:  так   нi 
Iм`я:       Прiзвище:      Дата народження:    

Адреса:               

Батько:  так  нi 
Iм`я:       Прiзвище:      Дата народження:    

Aдреса:               

Телефон (за бажанням):           
 
Я/ми претендую/емо на місце в дитячому садку для моєї дитини/нашої дитини/ у денному догляді. 
 
Iм`я:       Прiзвище:      Дата народження:    

Адреса:               

 
Краiна походження :             
 
 

Тип догляду за віком дитини (позначте галочкою): 
 
Яслi   � 
(0-3 рр.) 
 

весь день � 
(до 50и годин 
щотижня) 

неповний день � 
(до 30и годин 
щотижня) 

половина дня � 
(до 20и годин 
щотижня) 

Дитячий садок  
� 
(3 роки до вступу до 
школи) 
 

весь день � 
(до 50и годин 
щотижня) 

неповний день
 � 
(до 30и годин 
щотижня) 

половина дня � 
(до 20и годин 
щотижня) 

Група подовженого 
дня   � 

весь день � 
(до 6и годин щодня) 
 

неповний день
 � 
(до 3х годин щодня) 

 

Денний догляд � весь день � 
(до 50и годин 
щотижня)  

неповний день
 � 
(до 30и годин 
щотижня) 

половина дня � 
(до 20и годин 
щотижня) 

 

Новий прийом з (дата):  перехід з повного на неповний день з:     

Постiйний догляд з:  перехід з неповного на повний  день з:     

Найменування та місцезнаходження центру денного перебування:     
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Данi батькiв: 
 Мати Батько 

працюе менше 30и годин на тиждень 

  

працюе не менше 30и годин на тиждень   

учень/студент/практикант 

  

участь у федеральному агенствi зайнятостi/ цетрi 
зайнятостi 

  

вiдстань вiд мiсця проживання  до мiсця роботи    

ареєстрований як шукач роботи у федеральному агентстві 
зайнятості / центрі зайнятості 

  

відпустка по догляду за дитиною (декретна відпустка) до 

  

 

Соціальні причини (поясніть, будь ласка, докладніше; додайте докази):     

           
 

На підтвердження моїх заяв я додаю наступні оновлені документи: 
 
 

Мати Батько 

довідка про роботу 
 

 
� 

 
� 

пiдтведження освiти 
 

� � 

підтвердження від федерального агентства зайнятості / центру 
зайнятості (про пошук роботи) 
 

� � 

Інші підтверджуючі документи (вказати): 
            

               

 

 Цим я погоджуюся з тим, що повідомлення про дитячий садок, який відповідає потребам,    
     можна пересилати до відповідного дитячого закладу, постачальника послуг або офісу. 
 
Примітка: 
 
Відповідно до § 6, параграф 6 KiföG M-V, заява, як правило, подається за три місяці до початку 
роботи дитячого закладу з необхідними оновленими документами. 
 
Для дітей віком від 1 до 3 років відповідно до § 6 п. 2 i. V. M. § 7 Abs. 1 KiföG M-V дiе юридичне 
право на неповний  день (до 30 годин на тиждень) у закладі/центрі денного догляду. 
Для дітей віком від 3 років до початку школи відповідно до § 6 п. 2 i. V. M. § 7 Abs. 1 KiföG M-V 
законне право на неповний день (до 30 годин на тиждень) у центрі денного догляду. 
 
При оформленні на неповний день або половину дня у ясла/садок/садок подавати документи не 
потрібно. 
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Я/ми підтверджую, що вся інформація була надана правдиво. Зміни в інформації будуть 
повідомлені мною/нами негайно. 
 
Я/ми усвідомлюємо, що неправдива інформація може призвести до стягнення повної вартості 
місця в дитячому саду/центрі денного догляду. 
 
Повідомлення про захист даних відповідно до § 67, параграф 3 Соціального кодексу, книга десята 
(SGB X): 
Зібрані дані використовуватимуться лише для оцінки потреби в дитячому саду в центрі денного 
догляду або дитячому садку відповідно до розділу 8, параграф 1 i. V. m. §§ 6–7 KiföG M-V 
обробляються та використовуються та підлягають захисту даних. Дані, що містяться в цій заяві, 
можуть бути надіслані до компетентного органу для статистичних оцінок без імені та адреси. 
 
       
Мiсце, дата 
 
 
       
Пiдпис батькiв 


