
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z 
OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA PRZEWODNIK
Stadt Herne
Fachbereich Kinder-Jugend-Familie
Familienbüro
Hauptstraße 241
44649 Herne

Telefon 0 23 23 / 16 - 42 40
kita-navigator@herne.de

Od poniedziałku do czwartku  8.00 – 16.00 
w piątki    8.00 – 13.00

Prosimy o uprzednie uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie. 

www.herne.de/kita-navigator

Informacje prawne
Wydawca: 
miasto Herne, nadburmistrz
Fachbereich Kinder-Jugend-Familie
Hauptstraße 241, 44649 Herne
FB-Kinder-Jugend-Familie@Herne

Kita-Navigator
Herne
Pomoc w znalezieniu i zarezerwowaniu 
miejsca dla dziecka 

JAK ZNALEŹĆ MIEJSCE:
W przewodniku po przedszkolach i żłobkach można znaleźć 
wszystkie placówki opieki nad dziećmi w Herne. To central-
ny system, w którym można zapoznać się z informacjami o 
placówkach i zarezerwować miejsce w wybranym przedszkolu 
czy żłobku. 

Tak to działa: 
1. Wyszukiwanie przedszkola lub żłobka 
2. Wybór przedszkoli lub żłobków 
3. Wywołanie listy zapamiętanych 
4. Wprowadzenie danych osób uprawnionych do wychowania dziecka 
5. Wprowadzenie danych dziecka 
6. Sprawdzenie i potwierdzenie danych 

W razie potrzeby można sprawdzić stan rezerwacji online. W tym 
celu umożliwiamy dostęp do obszaru chronionego hasłem, do 
którego można w dowolnym czasie zalogować się za pomocą 
urządzenia połączonego z internetem. W tym miejscu można 
również znaleźć różne komunikaty, takie jak zaproszenie na spot-
kanie zapoznawcze czy potwierdzenie miejsca w placówce. 

Jeśli tak będzie dla Państwa wygodniej, te informacje mogą być 
przesyłane pocztą. 

Rodzice nie posiadający dostępu do internetu mogą zarezerwo-
wać miejsce w wybranej placówce albo umówić się na konsul-
tacje w Biurze Wsparcia Rodzin. Można też zarezerwować miejsce 
w ramach wizyt powitalnych bezpośrednio po urodzeniu dziecka

Ważna informacja: 
Przewodnik po przedszkolach i żłobkach (Kita-Navigator) to sys-
tem rezerwacji online, w którym można wybrać kilka odpowiednich 
placówek z listy rankingowej. Na początku nie ma gwarancji otrzy-
mania miejsca w wybranej placówce. Wiążące potwierdzenie miejsca 
następuje dopiero po podpisaniu umowy o opiekę nad dzieckiem.



DRODZY RODZICE, 
DRODZY OPIEKUNOWIE,

Chcą Państwo szybko i łatwo znaleźć miejsce w żłobku czy przedszkolu?
W takim razie przyda się Państwu nasz przewodnik.

W Herne kształcenie rozpoczyna się na bardzo wczesnym eta-
pie. Nasze placówki opieki nad dziećmi to przyjazne miejsca, 
w których dzieci uczą się przez zabawę i zbierają pierwsze, 
cenne doświadczenia. Przewodnik po przedszkolach i żłob-
kach to zestawienie informacji o różnorodnych placówkach 
opieki nad dziećmi, działających w naszym mieście. Mogą 
Państwo sami określić, co uważają za najistotniejsze w kon-
tekście potrzeb swojego dziecka: krótszy dojazd do placówki, 
szczególną koncepcję pedagogiczną czy inne czynniki. W tym 
centralnym portalu znajdują się szczegółowe informacje o 
placówkach, dzięki czemu znajdą Państwo miejsce, które ide-
alnie będzie odpowiadać potrzebom Państwa dziecka.

Wystarczy się zarejestrować, aby cieszyć się dostępem do 
centralnego systemu przydzielania miejsc. Dzięki temu nie 
muszą Państwo wpisywać się na listę oczekujących w każdej 
placówce oddzielnie. To wszystko sprawia, że przydzielanie 
miejsc odbywa się szybciej, prościej i klarowniej. Chcemy za-
pewnić każdemu dorastającemu w naszym mieście dziecku 
idealne warunki do rozwoju. 

Jesteśmy przekonani, że przewodnik po przedszkolach i 
żłobkach w tym pomoże.

Oczywiście tak jak do tej pory mogą Państwo umówić się 
na spotkanie i poznać wymarzoną placówkę od wewnątrz. 
Kontakt osobisty jest i zawsze pozostanie wyjątkowo ważny. 
Jednak przewodnik może ułatwić wybór, a tym samym zad-
bać o możliwie bezstresowy początek nowego etapu w życiu 
Państwa i Państwa dziecka.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Nadburmistrz miasta
Dr. Frank Dudda

PRZEWODNIK PO PRZEDSZKOLACH I 
ŻŁOBKACH 
Przewodnik po przedszkolach i żłobkach to centralny system, 
w którym przez internet można znaleźć informacje o wszyst-
kich przedszkolach i żłobkach działających na terenie miasta 
Herne i dokonać rezerwacji miejsca. Znajdują się tu placówki 
prowadzone przez wszystkie podmioty – miejskie, kościelne 
oraz o innym charakterze. Za pomocą funkcji wyszukiwania 
znajdą Państwo placówkę znajdującą się w pobliżu. W syste-
mie dostępne są informacje o ofercie, godzinach sprawowa-
nia opieki oraz koncepcji pedagogicznej każdej z placówek. 
Ponadto mogą tu Państwo przejrzeć galerię zdjęć każdej z 
nich. 

W oparciu o Państwa życzenia i kryteria przyjęć placówek, 
dzieci są automatycznie przydzielane do odpowiednich 
placówek.

Jeśli szukają Państwo miejsca w domowej placówce z jed-
nym opiekunem lub w miejskim przedszkolu lub żłobku pro-
wadzonym przez jednego albo większą liczbę opiekunów, to 
uzyskają Państwo potrzebne informacje u  
Herner Tageseltern pod numerem telefonu  

0 23 23 / 3 98 60 54 

albo w Urzędzie Miasta Herne pod numerem telefonu 

0 23 23 / 16 - 31 76.  


