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Kiedy moge zapisać dziecko do przedszkola? 

When I am eligible to enrol my child to an early years 

setting? 

 

Dokładna data, w której dzieci kwalifikują się do pójścia 

do przedszkola jest ściśle określona prawem: The exact 

date in which children are eligible to go to nursery is 

strictly defined by law 

1. dzieci, których 3 urodziny przypadają między 1 marca a 31 sierpnia, kwalifikują się 

do wolnego miejsca w w przedszkolu od początku sierpnia w roku szkolnym po ich 

3 urodzinach 

Children whose 3rd birthday falls between 1 March and 31 August qualify for free 

Early learning and childcare or ELC, since early August in the school year after their 

3rd birthday. 

2. dzieci, których 3 urodziny przypadają między 1 września a 31 grudnia, kwalifikują 

się do wolnego miejsca od początku stycznia w roku szkolnym po ich 3 urodzinach 

Children whose 3rd birthday falls between 1 September and 31 December are 

eligible for free from the beginning of January in the school year after their 3rd 

birthday. 

3.  dzieci, których 3 urodziny przypadają między 1 stycznia a ostatnim dniem lutego 

kwalifikują się do wolnego miejsca od początku kwietnia w roku szkolnym po ich 

urodzinach 

Children whose 3rd birthday falls between 1 January and last day of February are 

eligible for free from the beginning of April in the school year when their birthday. 

 

 

Ile kosztuje przedszkole - koszty dodatkowe 

How much does nursery cost - additional costs? 

W 2002 roku w Szkocji została wprowadzona darmowa edukacja przedszkolna dla 3 i 4 

latków. Finansowanie edukacji przedszkolnych należy do zadań władz oświatowych i 

lokalnych samorządów. W Wielkiej Brytanii istnieje również system dopłat do kosztów 

ponoszonych na przedszkole. W rejonie Highland nie powinno być żadnych dodatkowych 

kosztów zwiazanych z przedszkolem. Jeśli chcesz dodatkowe godziny opieki ( oprócz 

finansowanych 600 godzin), jest to możliwe w przypadku niektórych przedszkoli. 

In 2002, Scotland has introduced free primary education for 3 and 4 year olds. Financing 

of early years education is the responsibility of education authorities and local 

governments.  In the UK, there is also a system of subsidies for costs incurred by 

nurseries.   In Highland there should be no additional costs for you when your child attends 

ELC. If you wish to pay for additional hours of ELC (beyond the funded 600 hours) this is 

possible in some settings.   



Władze oświatowe muszą zaoferować każdemu dziecku 600 godzin edukacji 

przedszkolnej rocznie. Jest to zwykle pięć sesji 3 godz.10 min. tygodniowo. Chociaż 

szczegółowa organizacja zależy od poszczególnych placówek. Wytyczne dotyczące 

edukacji zachęcają władze oświatowe do zaoferowania elastycznych rozwiązań tak, aby 

sprostać potrzebom rodziców (z uwzględnieniem np. pracy).Tak więc możesz poprosic o 

rozne rozwiazania na przykład mozesz chciec 2 dni po okolo 8 godzin o ile przedszkole to 

zaoferuje. 

Ostatnio szkocki rząd wprowadził również finansowanie przedszkoli dla niektórych 2 latkow. Jest 

to również 600 godzin rocznie darmowego przedszkola. Rodzice, którzy nie pracują i którzy 

kwalifikują się do niektórych świadczeń są do tego uprawnieni- można dowiedzieć się więcej w 

Job Centre Plus lub dzwoniąc do biura Clachnaharry pod numerem 01463 711176. 

Education authorities need to offer every child eligible for early year’s education 600 hours 

annually.  It is usually five sessions of 3 hours and 10 minutes.  However, the detailed 

organization depends on the individual school.  Guidelines for education encourage 

education authorities to offer flexible solutions to meet the needs of parents (including 

work).   So you may be able to request a different way of having your funded early learning 

and childcare for example 2 days of around 8 hours, if the setting you attend offers this 

facility.   

Recently the Scottish Government has introduced funding for ELC for some 2 year olds as 

well.  This is also for 600 hours a year of free ELC.  Parents who are not working and who 

qualify for certain benefits will be eligible – you can find out more in highland by asking at 

the Job Centre Plus or by phoning Clachnaharry Office on 01463 711176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co moje dziecko będzie robilo w przedszkolu? 

What will my child do in nursery? 

 

Male dzieci posiadają bardzo różnorodne doświadczenia, umiejętności i zainteresowania 

w momencie zapisania ich do przedszkola w wieku 3 i 4 lat. Potrzebują dobrze 

zaplanowanego i przemyślanego programu nauczania, który powiększy ich wiedzę i 

umożliwi im odnoszenie pierwszych sukcesów w atmosferze troski o ich dobro i z 

poczuciem własnej wartości. 

W przedszkolu dzieci ucza się rozwijaja poprzez zabawe. Wiekszosc czasu to dzieci 

wybieraja czym chca się bawic lub ja dlugo. Dzieci powinny mieć mozliwosc zabaw w 

przedszkolu jak i na zewnatrz i być wspierane i kierowane przez wykwalifikowanych 

pracownikow. Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje do pracy z 

dziecmi lub pracowac w kierunku uzyskania potrzebnych im kwalifikacji.Dzieci ucza się 

roznych umiejetnosci i rozwijaja swoje zainteresowania. Nauka wczesno-szkolna ma za 

zadanie pomoc dzieciom rozwijac sie prawidlowo i osiagnac swoj maksymalny potencjal w 

bezpiecznym srodowisku, sprzyjajacym rozwojowi dziecka. 

Glownym celem programu nauczania (Curriculum for Excellence) jest stworzenie kazdemu 

dziecku jak najlepszych mozliwosci, aby wykorzystalo swoj potencjal by: 

odnosilo sukcesy- stalo się pewnym siebie- efektywnym uczestnikiem i odpowiedzialnym 

obywatelem. 

Young children have very diverse experiences, skills and interests when you enrol them 

into nursery at the age of 3or 4 years.  They need a well-planned and thought-out 

curriculum that will increase their knowledge and enable them to relate early successes in 

an atmosphere of concern for their well-being and self-esteem. 

In an early years setting, children learn and develop through play.  Most of the time the 

children choose what they want to play with and for how long, they should be able to play 

indoors and outside supported and guided by trained staff.  All staff must have a 

qualification or be working towards this in Scotland. 

 

Children learn different skills and develop their interests. Early learning and childcare 

focuses on helping young children to develop and reach their full potential in a safe and 

nurtured environment. 

The main objective of the curriculum (Curriculum for Excellence) is to provide each child 

the best opportunities to fulfil their potential. At the same time, it helps them to: 

 achieve success, 

 become confident, 

 become an effective participant, 

 become a responsible citizen. 



 

Przedszkolny program nauczania(curriculum) pomaga pracownikom tak przygotowac 

zajecia by moc promowac rozwój i nauke dziecka w 

kluczowych obszarach rozwoju: 

1. Zdrowie i dobre samopoczucie 

2. umiejetnosc czytania i pisania 

3. umiejetnosci matematyczne 

4. technologia 

5. zdrowie i dobre samopoczucie 

6. wiedza o spoleczenstwie- poznawanie ludzi i miejsc 

7. religia i edukacja moralna 

8. ekspresja artystyczna 

 

The early years curriculum helps practitioners prepare for sessions, so that they can 

promote child development and learning in the following key areas of development: 

1. Health and Wellbeing 

2. Literacy and English 

3. Mathematics and numeracy  

4. Technologies 

5.Health and wellbeing  

6. Social Studies – learning about people and places 

7. Religious and moral education 

8. The expressive arts – music, dance, arts and crafts 

 

Z kim powinnam rozmawiac, jesli mam pytania lub obawy? 

W pierwszej kolejności należy porozmawiać z każdym pracownikiem w przedszkolu oni 

będą starali się panstwu pomóc. Jeśli nadal macie pytania, wowczas można poprosić o 

rozmowę z kierownikiem ośrodka lub z przewodnicząca jesli przedszkole ma komitet 

zarządzający. Można rozmawiac o wszystkim co jest zwiazane z opieka i nauka twojego 

dziecka. Pracownicy beda wdzieczni, jesli podzielicie sie panstwo wiedza na temat 

dziecka, to pomoze im w pracy z Twoim dzieckiem. Na przykład mozna mowic o tym, co 

dziecko lubi robić w domu, na ile rozumie angielski oraz czy masz jakies obawy w zwiazku 

z rozpoczeciem przez dziecko przedszkola. 

Who should I speak to if I have any questions or concerns? 

In the first instance you should speak to any member of staff in the centre – they will try to 

help you. If you still have questions you can ask to speak to the Manager of the centre or 

the Chairperson of the group, if it has a Management committee.  You can ask about 

anything to do with your child’s care or learning; they will be pleased if you can share any 

information about your child that will help them progress at the centre.  For example tell 

them what your child likes to do at home, what English he or she understands and of any 

worries that you or the child has about coming to ELC.   

 



W jakim jezyku powinnam zwracac sie do dziecka? 

Jest bardzo wazne by rodzice zwracali sie do dziecka w jezyku, ktory najlepiej znaja. W 

ktorym czuja sie najlepiej, I w ktorym w naturalny sposob sa w stanie wyrazic wszystkie 

emocje. Specjalisci w dziedzinie dwujezycznosci podkreslaja, iz znajomosc jezyka domu 

na dobrym poziomie jest niezbedna w sprawnym przyswajaniu jezyka dominujacego 

danego spoleczenstwa. Warto oczywiscie nauczyc dziecko kilku podstawowych zwrotow w 

jezyku danego kraju: na przyklad “chce pic/jesc”, chce isc do toalety,“boli”, “prosze, 

przepraszam”. 

 

In which language should I speak to my child? 

It is very important that parents speak to children in language they know best. In which 

they feel comfortable and in which naturally they can express their feelings, emotions. 

Specialists in the field of bilingualism emphasize that language skills home at a good level 

indispensable to the smooth assimilation of the dominant language of the society. It is 

worth of course to teach your child some basic phrases in the language of the country for 

example:” want to drink/eat, I want to do to the toilet, hurt, please, I'm sorry”. 

 


