
Типи закладів

Ясла
Зазвичай працюють цілий рік із 8:00 до 18:00
(за винятком офіційних святкових днів). 
Ці заклади приймають дітей віком до 5 років. 
Вони також можуть пропонувати догляд за 
ддітьми старшого віку під час канікул або 
після закінчення занять. Харчування та 
перекуси зазвичай ураховуються у вартість.

 

Дитячі садки 
 

Зазвичай працюють протягом навчального року 
зз 9:00 до 15:00. Зазвичай приймаються діти 
віком від 2 до 5 років. Пропонуються заняття
вранці, пополудні, іноді – протягом цілого дня.
Оскільки харчування зазвичай не враховується
у вартість, вас можуть попросити підготувати 
сніданок для дитини, що залишатиметься на 
день.

Оскільки дошкільне навчання в Англії має 
ігрову форму, вашу дитину залучатимуть 
до різноманітних ігор усередині та на 
відкритому повітрі. 
 

Дошкільна освіта регламентується 
уряурядовими настановами, зокрема 
положеннями стосовно нижченаведеного: 
 

• Чисельність і кваліфікація персоналу
• Безпека дітей.
• Штатний навчальний план.

Ігровий компонент також присутній у 
ранранкових клубах, групах подовженого 
дня та в ігрових програмах для канікул.
 

Більшість таких послуг надається приватними
підприємствами або благодійними
організаціями, які мають відповідну
реєстрацію та статут.
  

Батьки та опікуни самостійно приймають 
рішення про участь їхніх дітей у таких 
програмах і самостійно обирають оптимальний 
тип програми відповідно до їхніх потреб.

В Англії дошкільна освіта не є обов'язковою. 
Проте вона доступна для всіх дітей віком від
0 до 5 років, включно з дітьми з особливими 
освітніми потребами або обмеженими 
можливостями (SEND).  
 
  



Як фінансується догляд за дітьми?
Кожна дитина, якій виповнилося 3 роки, має право
відвідувати заклад дошкільної освіти після початку
занять протягом 15 годин на тиждень.
Це навчання повністю фінансується державою.
 

ЗЗалежно від вашого фінансового стану ваша 
дитина також може мати право на зазначене 
нижче:
 

• Фінансування 15-ти годин дошкільного навчання 
    від початку занять після виповнення 2-х років.
• Фінансування 30-ти годин дошкільного навчання 
    від    від початку занять після виповнення 3-х років.
 

Докладніше про можливості фінансування 
для вашої дитини: 
www.childcarechoices.gov.uk

 

Діти з особливими освітніми потребами або
зз обмеженими можливостями (SEND).
 

Постачальники послуг дошкільного навчання 
часто надають підтримку дітям категорії SEND. 
Якщо ваша дитина належить до категорії SEND 
і ви бажаєте отримати консультацію щодо 
дошкільного навчання, зверніться за адресою 
ey.send@cambridgeshire.gov.uk.ey.send@cambridgeshire.gov.uk.

Як знайти заклад дошкільної освіти або 
догляду за дітьми для вашої дитини
 

Відвідайте вебсайт  https://bit.ly/DirectoryCCC
зателефонуйте за номером: 0345 045 1360

цілого дня. 
Зареєстровані няні – це самозайняті фахівці 
з догляду за дітьми. Вони доглядають за 
дітьми інших людей у власних домівках.
Няні можуть пропонувати гнучкі схеми 
догляду за дітьми для підтримки багатьох 
рродин. Діяльність нянь регулюється та 
перевіряється аналогічно іншим подібним 
закладам. Деякі няні можуть пропонувати 
субсидовані заняття з дошкільного навчання
для дітей віком 2, 3 та 4 років.

Програма Кембриджшира для охочих 
навчатися під час канікул
У межах програми HAF пропонуються 
субсидовані місця для дітей шкільного віку
(4–16 років) на час Великодніх, літніх та 
Різдвяних канікул. За потреби може бути 
орорганізований трансфер до заходів. 
Численні програми для канікул надають 
дітям можливість пограти з іншими дітьми, 
взяти участь у різноманітних розважальних 
заходах, спортивних змаганнях, виставах 
та отримати корисне харчування. Кожна 
програма передбачає присутність дорослих,
нанавчених працювати з дітьми та підтримувати 
їх. Щоб уточнити умови участі в програмі
та отримати додаткову інформацію, надішліть
листа на адресу 
   

HAF@cambridgeshire.gov.uk

Групи подовженого дня та клуби на канікулах
  

Зазвичай працюють із 15:30 до 18:00. Часто 
розміщуються на території школи. У вартість 
таких програм зазвичай ураховуються 
перекуси та напої. Докладнішу інформацію 
мможна отримати в школі, яку відвідує ваша 
дитина.


