
Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co Wam przysługuje, oraz jakie 
są korzyści z edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi, lub by znaleźć 
szczegółowe informacje na temat lokalnych władz, odwiedźcie stronę int:  

Co możemy teraz zrobić? 

Gdzie możemy uzyskać więcej informacji? 

parentclub.scot/elc  

Nie, możecie skorzystać ze wszystkich bądź tylko części z 1140 godzin dostępnych 
dla twojego dziecka. 

Czy musimy wykorzystać 
wszystkie finansowane godziny? 

WIĘCEJ CZASU DLA BUDOWANIA ICH PEWNOŚCI SIEBIE. 

Władze lokalne będą miały własny proces i terminy składania wniosków - co oznacza, 
że wkrótce będziecie musieli aplikować o miejsce dla dziecka. Skontaktujcie się z 
władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, kiedy i jak aplikować o miejsce lub uzyskać 
więcej informacji o zakresie usługodawców w Waszej okolicy. 

 

 

O TYLE WIĘCEJ 
   EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
ORAZ OPIEKI NAD DZIECKIEM.  

MOŻECIE TERAZ OTRZYMAĆ  



• Pełnych dni 

• Części dnia 

• W dni szkolne 

• W czasie semestrów szkolnych lub 
przez okrągły rok 

• Więcej niż jeden usługodawca 

Wszystko zależy od tego, jakie opcje 
dostępne są w twojej okolicy. 

• Żłobki - może to być żłobek w 
centrum rodzinnym lub w szkole, 
prywatne lub charytatywne żłobki, 
lub jakiegokolwiek innego typu  

•  Opiekunki do dzieci 

•  Ustawienia w plenerze 

•  Ustawienia gaelickie lub 
specjalistyczne 

•  Grupy zabawowe 

• Lub mieszanka powyższych opcji 

Od sierpnia 2020 r. każdy usługodawca 
spełniający nową normę krajową, 
posiadający dostępne miejsce i gotowość 
zawarcia umowy z władzami lokalnymi 
może zaoferować dziecku miejsce 
finansowane. Każde ustalenie będzie 
inne, dlatego najlepiej jest zapytać, co 
dokładnie usługodawcy oferują.

Edukacja przedszkolna i opieka nad dziećmi daje waszemu bobasowi 
prawdziwy zastrzyk pewności siebie i niezależności, jak również postępy  
w mówieniu i samego rozwoju. To świetny sposób, aby zaprzyjaźnić się  
i bawić z innymi dziećmi, jednocześnie ucząc się nowych rzeczy. 

Nawet do 30 godzin w 
tygodniu, bezpłatne dla Was!  

Jakie duże są korzyści płynące z edukacji 
przedszkolnej i opieki nad dziećmi? 

Gdzie nasze dziecko może 
uzyskać swoją liczbę godzin? 

Ustalenia te mogą 
obejmować:  

Twoje dziecko może 
uzyskać dostęp w trybie: 

WIĘCEJ CZASU DO ZABAWY Z PRZYJACIÓŁMI.

Od sierpnia 2020 r., wasz 2-, 3- lub 4-latek może skorzystać z 1140 godzin 
w ciągu roku z edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi. Jest ono 
bezpłatne i finansowane przez szkocki rząd i władze lokalne. Daje to liczbę 
ok. 30 godzin tygodniowo, jeśli wykorzysta się je w trybie szkolnym, lub 
około 22 godzin w tygodniu, jeśli wykorzysta się je w ciągu całego roku. 

Może również dać Wam czas na rozwinięcie własnych umiejętności bądź 
na powrót do pracy, załatwienie spraw w domu, a nawet po prostu 
naładowanie własnych baterii. 


