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Клієнтські оплати за дошкільне навчання 
 

Безкоштовного дошкільного навчання надається 4 години на день. На додаток до 

дошкільного навчання можна замовити додатковий денний догляд у дитячому садку або 

перебування в гуртку дошкільного навчання, які організовуються при школах, де проходить 

дошкільне навчання. 

Дошкільне виховання, що доповнює дошкільне навчання 

Оплата визначається на основі брутто-доходів опікунів відповідно до Закону про клієнтську 

оплату за дошкільне виховання. Сім'я має повідомити дані про свої доходи в бюро 

клієнтських оплат за дошкільне виховання. 

Діяльність гуртків, яка доповнює дошкільне навчання 

За участь у діяльності гуртка дошкільного навчання стягується фіксована щомісячна плата в 
залежності від обраної потреби у послугах. За серпень стягується половина щомісячної плати. 

Зміна потреби в послугах 

Потреба у послугах може бути зменшена двічі протягом року діяльності. Зміни на осіннє 

півріччя мають бути внесені до кінця серпня, а зміни на весняне півріччя – до кінця січня. За 

бажанням сім'ї можуть збільшити потребу у послугах протягом року діяльності. 

Зміни набирають чинності не раніше початку наступного місяця. 

Про зміни потреби у послугах слід повідомляти через систему Wilma. Необхідний бланк 

можна знайти у Wilma на вкладці Заяви та рішення. 
. 

Безкоштовність 

Заняття у гуртках дошкільного навчання безкоштовні для сімей, чиї брутто-доходи нижчі за 
межі доходів.  Сім'ї мають подавати заяву на звільнення від оплати.  

Заяву на звільнення від оплати необхідно подавати щорічно письмово, використовуючи 
призначений для цього бланк. Звільнення може бути надано з початку того місяця, в якому 
надійшла заява. 

Діяльність гуртків, що організується як особливий догляд, безкоштовна для учня з 
особливостями у розвитку (стаття 2 519/1977 Закону про особливий догляд для осіб з 
особливостями у розвитку). Про необхідність ранкових та післяобідніх занять для дитини або 
підлітка з особливостями розвитку має бути згадано у програмі з особливого догляду.  

Опікун повинен подати заяву на безкоштовні заняття у гуртку у письмовій формі, і до заяви 
необхідно додати програму з особливого догляду. 
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