
Питання та відповіді для батьків з України: 
 - денний догляд за дітьми віком від 0-6 років 
 
Дорогі батьки! Ми вітаємо Вас в Вольфсбурзі і бажаємо відповісти Вам на важливі 
питання про дитячий садочок в нашому місті. 
 
1. Які види догляду за дитиною віком від 0-6 років ми пропонуємо? 

В  Вольфсбурзі до Вашої уваги представлений різноманітний вибір можливостей  по 
догляду та розвитку Вашої дитини. Розрізняють наступні заклади: дитячий садочок; 
сімейне гніздо ( кваліфікована няня); приміщення для дітей та сімей. 
 
Дитячий садочок, вік: 0-6 років 
В дитячому садочку знаходяться яслі, дитячі групи і/або різновікові групи. В ясельній 
групі знаходитися максимально 15 дітей віком від 0 до 3 років під доглядом 3 
вихователів. В дитячій групі знаходитися до 25 дітей віком від 0 до 6 років під 
наглядом 2 вихователів. Різновікова група - це змішана форма двух вищевказаних 
груп віком від 0-6 років. 
Дитячі садочки в Вольфсбурзі мають різний педагогічний уклін, наприклад, мисте-
тство, спорт, музика, наука і так т.д 
 
Сімейне гніздо (кваліфікована няня), вік: 0-3 років 
В сімейному гнізді знаходитися від 2 до 5 дітей віком від 0 до 3 років під наглядом 
кваліфікованої няні в приватному будинку  або в іншому  відповідно облаштованому 
приміщенні. Дитина проводити час в сімейному колі серед невеликої групи  дітей і 
час догляду за нею може бути встановлено по домовленості. 
 
Приміщення для дітей та сімей  
В приміщеннях для дітей та сімей (не більше 12 дітей) буде забезпечений догляд за 
дітьми віком від 1 до 6 років. Діти шкільного віку (від 6 років) матимуть можливість 
відвідувати дані приміщення після обіду. 
 
В таких закладах зазвичай є можливість вибору певного виду догляду а саме: півдня 
(4 години); три четверті дня (6 годин); повний день (8 годин). 
 
В випадку денного догляду за дітьми тривалістю 6 годин і більше, може бути 
наданий обід. 

 
2. Скільки коштує оформлення дитини до даного закладу міста Вольфсбург? 

За відвідування ясельної або дитячої групи  сплачується щомісячний внесок на 
покриття витрат. Для працюючих батьків має сплачуватися внесок на покриття 
витрат, в залежності від розміру заробітної плати. 
У відповідності до соціальної шкали внесків міста Вольфсбург на покриття витрат 
може зніматися внесок в розмірі від 5,00€ - 195,00 € в місяць. 
Щоб дитина мала можливість обідати в даному закладі, потрібно її зареєструвати. 
Щомісячна оплата становитиме від 57€ - 95€ 
 
Батьки, які отримують соціальні послуги (наприклад послуги  на отримання при-
хистку і т.д.), можуть скористатися послугами по догляду  за дітьми та обідом взагалі  



безкоштовно після подачі заяви з відповідним підтверджуючим документом. 
Приміщення для дітей та сімей також будуть надаватися безкоштовно. 

 
3. Де я маю зареєструватися, щоб отримати право на оформлення дитини до 

данного закладу? 
Разом з даним інформаційним листом Ви отримаєте відповідний бланк реєстрації на 
отримання місця по догляду за дитиною в місті Вольфсбург. Заповніть будь-ласка 
повністю відповідний бланк і підпишіть його. Бланк реєстрації необхідно подати до 
Geschäftsbereich Jugend (відділ у справах  молоді) за адресою: Pestalozziallee 1a, 
38440 Wolfsburg (даний бланк можливо віддати особисто або вкинути в почтовий 
ящик на вході). Після отримання ваших даних співробітниками відділу у справах 
молоді буде як найшвидше знайдено місце по догляду за Вашою дитиною, яке 
відповідатиме Вашим потребам і Вам буде про це відразу ж  повідомлено.  
Постійна реєстрація через нашу платформу  Wolles-Welt в даний момент не потрібна. 

 
4. Як я зможу отримати відповідь щодо моєї реєстрації? 

Ви отримаєте повідомлення про статус Вашої реєстрації по електронній почті або по 
телефону. Якщо Ви не вказали ці дані, Ви отримаєте відповідь по почті. 

 
5. Коли я  можу очікувати на пропозицію по догляду  за дитиною? 

Як тільки ми отримаємо Вашу заяву, співробітники відділу  у справах  молоді почнуть 
відразу ж опрацьовувати пропозицію, відповідну  до Ваших потреб. 
В даний час в дитячих закладах  відсутні вільні місця, тому отримання пропозиції 
стане можливим лише за наявності вільних місць. Місто Вольфсбург прикладає 
максимум зусиль для як найшвидшого  розширення дитячих закладів, але це може 
зайняти декілька неділь. Ми благаємо Вас проявити розуміння. 

 
6. Що я маю робити, якщо я вже маю можливість працювати, відвідувати мовні 

курси, але пропозицію по догляду за дитиною  я ще не отримала? 
В таких випадках зверніться,  будь-ласка, в наступні  офіси: 

 

Місце по догляду за дитиною, віком від 
0 до 3 років: 

Місце по догляду за дитиною, віком від 
3 до 6 років: 

Familienservice Wolfsburg e.V. Geschäftsbereich Jugend, First Support 

Porschestraße 76 Pestalozziallee 1a 

38440 Wolfsburg 38440 Wolfsburg 

Tel.: 05361/89696911 Tel.: 05361/285009 

- E-Mail: wolles.welt@stadt.wolfsburg.de 

 
Familienservice Вольфсбурга та Geschäftsbereich Jugend (відділ у справах молоді) 
нададуть  Вам підтримку в пошуці місця по догляду  за дитиною в межах своїх 
можливостей. Вони прикладуть зусиль для як найшвидшого оформлення Вашої 
дитини до даного закладу.



Бланк реєстрації для отримання місця по догляду за  дитиною 

                          

в даному закладі: 

☐   приміщення для дітей та сімей 

☐   дитячий садочок, вік: 0-6 років 

☐   сімейне гніздо, вік:0-3 років 

 
 

Докладна інформація про дитину: 
Ім’я, прізвище* 

Дата народження* 

Стать* 

☐   чоловіча   ☐   жіноча 

Адреса (нинішня адреса або майбутнє місце перебування, якщо відомо)*. 
Вулиця, номер будинку* 

Почтовий індекс , місто* 

Держава, країна* 

 
 

 

Деталі бажаного догляду* 
Бажаний початок догляду* 

Форма догляду* 

☐  півдня (4 години) 

☐  три четверті дня (6 годин) 

☐  повний день (8 годин) 
 
Чи був вже забезпечений догляд за цією дитиною?   

☐   Так       ☐   Ні 

 
Інформація про майбутніх сторін домовленості 

 

1. Дані особи, яка домовляється 
2. Дані особи, яка домовляється 
(додатково) 

Ім’я, прізвище* Ім’я, прізвище* 

Дата народження* Дата народження * 

Стать* 

☐ чоловіча              ☐ жіноча 

Стать* 

☐ чоловіча              ☐ жіноча 

Адреса (вказувати лише в тому разі,якщо Ваша адреса відрізняється від адреси, де  
проживає дитина )* 

Вулиця , номер будинку*  

 
Вулиця, номер будинку*  

Почтовий індекс, місто* Почтовий індекс, місто* 

Держава, країна*  Держава, країна* 

Інше: 
 Національність 
 

Родинні зв’язки 



 

Контактні дані* (якщо ви маєте знайомого, котрий володіє німецькою мовою і котрий 
підтримує Вас, будь-ласка вкажіть тут його/її контактні дані) 
Телефон* 
 
 

 

Телефон* 
 
 

Адреса електронної почти* 
 

 

Адреса електронної почти* 
 

Інше: 
Форма опіки реєстрованої дитини.* 

☐ одноосібна опіка 

☐  спільна опіка 

☐  без опіки 

Форма опіки реєстрованої дитини.* 

☐ одноосібна опіка 

☐  спільна опіка 

☐  без опіки 
Сімейний стан* 

☐ не одружений              ☐  одружений 

☐ проживає окремо           

☐  зведена родина 

☐ громадянський шлюб 

Сімейний стан* 

☐ не одружений             ☐  одружений 

☐ проживає окремо            

☐ зведена родина         

     громадянський шлюб 

Працевлаштованість: якщо Ви працюєте, вкажіть, будь-
ласка, де саме (повний/неповний робочий день). * 

 

 

 

 

Працевлаштованість : якщо Ви працюєте вкажіть, будь-
ласка,  де саме (повний/неповний робочий день). * 
 

 

 

 

 

Як Ви бажаєте отримувати інформацію? 

☐ по почті                                        ☐ по телефону                         ☐ на електронну адресу 

 
Примітки: 
1. Дані,відмічені зірочкою, (*) необхідні для того, щоб ми змогли влаштувати Вашу дитину до 

дитячого садочку, в відповідності з Вашими потребами. 
 

2. Догляд: Якщо над дитиною встановлена одноосібна опіка, Ви маєте надати відповідні 
документи, які це доводять під час укладення угоди. 
 

3. Зберігання персональных даних: Дійсним, я надаю свою згоду на збір та опрацювання 
персональных даних в контексті запиту по догляду за моєю дитиною. Дані будуть 
опрацьовані автоматично містом Вольфсбургом. У випадку успішного влаштування Вашої 
дитини до дитячого садочку, Ваші дані будуть збережені на весь час перебування Вашої 
дитини в  даному закладі. 
В тому випадку, якщо в місті Вольфсбург буде встановлена опіка над кількома дітьми однієї 
сім’ї, дані заклади можуть порівнювати персональні дані один з одним. 
 

4. Повідомлення про зміни: Будь-ласка повідомляйте нас негайно про будь-які зміни. 
 

5. Місце проживання: Дитина, яка офіційно не зареєстрована по місцю проживання в місті 
Вольфсбурзі, не має   права на оформлення дитини до даного закладу міста Вольфсбурга. 

 
Я/ми прийняли до уваги вищезазначену інформацію і згодні з нею, що і підтверджуємо своїм 
підписом. 
 
..…………………………………………..…………………………………………………………….................. 
Дата та підпис особи, 1. яка домовляється 
                                                                                            
 
..…………………………………………..…………………………………………………………….................. 
Дата та підпис особи, 2. яка домовляється (додатково)  


