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Підготовча освіта та початок навчання
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Додаткова освіта, що доповнює дошкільне

виховання

Додаткова освіта до дошкільного виховання здійснюється в 

приміщеннях підготовчого навчання у першій половині дня 

перед початком підготовчого навчання та у другій половині

дня після закінчення підготовчого навчання. Персонал 

залишається незмінним протягом дня.

• у разі потреби до 23 січня 2023 року подати заяву на 

додаткову освіту дитини, що доповнює дошкільне

виховання

• рішення щодо місць будуть прийняті до кінця травня

Плата за дошкільне виховання визначається кількістю

годин. Більше інформації про години та виставлення

рахунків:

Плати за дошкільне виховання м. Кааріна

Початок здобуття підготовчої освіти вашої

дитини починається восени 2023 року 

Ваша дитина починає відвідувати заклад з підготовчої

освіти за рік до початку обов’язкової школи, зазвичай у 

рік, коли вашій дитині виповнюється шість років.

У місті Кааріна підготовча освіта організована в 

муніципальних та приватних дитячих садках.

Запис до закладу підготовчої освіти

• зареєструвати дитину на безплатне підготовче

навчання до 23 січня 2023 року в електронному

вигляді

• рішення щодо місць будуть прийняті до кінця травня

Cервіс Kaarinan eAsiointi

Cервіс Kaarinan eAsiointi 

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-ja-tuet
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi


Рік навчання з підготовчої освіти

Якщо дитина бере участь лише у навчанні з підготовчої
освіти, вона може відвідувати навчання сама, якщо
маршрут безпечний. У цьому випадку відвідування
закладу є обов’язком батьків/опікунів.

Ваша дитина має право на безкоштовний шкільний
транспорт, якщо вона відвідує лише заклад підготовчої
освіти та 

• відстань пішки, більше 5 кілометрів

АБО 

• враховуючи вік дитини чи інші обставини, подорож є надто
важкою, виснажливою або небезпечною

АБО 

• дитина перебуває в сімейному денному закладі
додаткової освіти до дошкільного виховання

Навчання з підготовчої освіти

здійснюється протягом чотирьох (4) 

годин на день, як правило, у навчальний

час. Час навчання з підготовчої освіти

різниться і як правило відбувається вранці.

Рік підготовчого начання є 

обов'язковим для дитини. З точки зору

росту, розвитку та навчання дитини

важливо, щоб її участь у  закладі

підготовчої освіти була регулярною. 

Регулярна участь підтримує спільноту

групи підготовчої освіти та розвиток

соціальних навичок.

Про можливі пропуски дитини до групи

підготовчої освіти повідомляється

заздалегідь. Про раптову відсутність, 

наприклад, через хворобу, негайно

повідомляють групу підготовчої освіти.

Підготовча освіта є безкоштовною, а 

необхідні матеріали надаються.

Додаткова інформації про транспорт і подання

заявки на шкільний транспорт

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetukset


Рік навчання з підготовчої
освіти

Якщо ваша дитина має спеціальну дієту або інші
індивідуальні потреби, пов’язані з харчуванням, 
надайте інформацію про спеціальну дієту та медичну
довідку директору дитячого садка.

Зв'язок між домом і дошкільним закладом 
відбувається через інфомаційну систему Wilma. 
Окрім цього в системі Wilma є навчальний план для 
підготовчої освіти дитини. Навчальні та допоміжні
документи дитини автоматично переносяться до 
навчання базової освіти міста Кааріна.

Навчання з підготовчої освіти протягом року 
здійснюється у співпраці з найближчою школою.
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Періоди робочого часу та 

канікул на 2023-2024 роки

Під час канікул, зазначених нижче, робота 

у сфері дошкільного виховання

зосереджена в чергових дитячих садках.

Осінній семестр 10.8. – 22.12.2023

Канікули:

• Осінні канікули 16. – 22.10.2023 

Різдвяні канікули 23.12.2023 –

7.1.2024

Весняний семестр 8.1. – 31.5.2024

Канікули:

• Зимові ”лижні” канікули 19. –

25.2.2024



Програма навчання з 
підготовчої освіти
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Восени разом з вчителем, 

дитиною та батьками/опікуном

для кожної дитини складається

індивідуальний навчальний

план здобуття підготовчої

освіти. 

План оцінюється таким же 

складом у січні-лютому та 

навесні перед закінченням

навчального закладу 

підготовчої освіти.

План у будь-який час доступний

батькам/опікунам через 

інформаційну систему Wilma.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf
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Цілісність у навчанні з 

підготовчої освіти

Обширний досвід та вміння у 

підготовчій освіті

Радість зростає, коли ми працюємо разом

• Різноманітність форм 

вираження

• Багатий світ мови

• Я і наше оточення 

• Навчаюсь і дію у 

своєму оточенні

• Росту і розвиваюся

• Мислення і навчання

• Культурна 

компетентність

взаємодія та експресія

• Навички піклування про 

себе та побутові

навички

• Багатограмотність

• Інформаційно-

комунікаційне

технологічне вміння

• Участь і вплив

Життєві

навички

З програмою підготовчої освіти м. Кааріна можна ознайомитис тут.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf


Підтримка та допомога у 
здобутті підготовчої
освіти протягом року

Підтримка розвитку та навчання в 
підготовчій освіті

Діти, які беруть участь у підготовчій
освіті, охоплені підтримкою з 
розвитку та навчання відповідно до 
Закону про базову освіту. Відповідно
до закону, дитина має право 
отримати належну підтримку та 
супровід для навчання, як тільки
виникає потреба у підтримці. 
Підтримка дитини здійснюється в її
групі з підготовчого навчання.Три
рівні підтримки для розвитку та 
навчання дитини: загальна, 
розширена та спеціальна підтримка. 
Дитина отримує підтримку
насамперед у своїй групі
педагогічними та іншими гнучкими
методами.

Догляд за учнем під час навчання

Догляд за учнями під час здобуття підготовчої
освіти складається з робочої групи, яка включає
шкільного психолога та куратора, а також надання
медичних послуг. Медичні послуги для дітей
надаються у медичному центрі. 

Тут ви можете знайти більше інформації

про підготовчу освіту у дошкільному закладі

міста Кааріна.

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/oppimisen-ja-kasvun-tuki


До зустрічі в закладі
підготовчої освіти у 
10.8.2023 р!

Найкраще

місце для 

розвитку.


