
Co to jest bezpłatny Rok Przedszkolny w Programie 

Wczesnoszkolnym i Wychowawczym (ECCE)? 
Program Wczesnoszkolny ECCE to nowy plan utworzony po to, aby umoŜliwić 
dzieciom dostęp do bezpłatnego Roku Przedszkolnego  obejmującego zajęcia 
oparte na programie nauczania w roku poprzedzającym naukę w szkole 
podstawowej.  
 
Odpowiedniej jakości zajęcia przedszkolne przygotują Państwa dziecko do 
‘Prawdziwej Szkoły’.  
Czy moje dziecko ma prawo skorzystać z programu ECCE? 
 

Jeśli Państwa dziecko osiągnęło wiek   
 
3 lata 2 miesiące do  
4 lata 7 miesięcy  
w dniu 1 września 

 
wtedy ma prawo skorzystać z bezpłatnego Roku Przedszkolnego. 

 

W jaki sposób mogę uzyskać miejsce? 
- NaleŜy skontaktować się z Państwa placówką edukacyjną, aby 

dowiedzieć się, czy są wolne miejsca. 
- Jeśli nie ma juŜ wolnych miejsc, proszę skontaktować się z 

miejscowym Komitetem ds. Placówek Opiekuńczych w Państwa 
mieście/hrabstwie (dane kontaktowe znajdują się na odwrocie 
ulotki). 

- Następnie prosimy o kontakt z placówkami oświatowymi celem 
sprawdzenia, czy dysponują wolnymi miejscami. 

- Proszę odwiedzić placówki, aby móc zdecydować, która z nich 
będzie najbardziej odpowiednia.  

- Od października 2009 r. moŜna uzyskać listę placówek oświatowych 
objętych programem przy miejscowym Komitecie ds. Placówek 
Opiekuńczych. 

A jeśli moje dziecko nie ma prawa skorzystać z programu? 
Nadal moŜna zmniejszyć koszty opieki nad dzieckiem poprzez Środowiskowy Plan 
Dopłat do Opieki nad Dzieckiem, jeśli Państwo pragną, aby Państwa dziecko mogło 
skorzystać z oferty placówki oświatowej. NaleŜy skontaktować się z miejscowym 
Komitetem ds. Placówek Opiekuńczych, aby uzyskać więcej informacji. 
 
 
 
 

Ile zapłacę za miejsce w przedszkolu? 
Jeśli Państwa dziecko moŜe skorzystać z programu, mają Państwo prawo do 
trzygodzinnej sesji dziennie, 5 dni w tygodniu, 38 tygodni w roku począwszy od 
września 2010 r. – będą to sesje bezpłatne.   
 
Niektóre usługi na pełen etat lub niepełny wymiar czasu oferowane Państwa 
dziecku w trakcie zajęć przedszkolnych obejmują sesje po 2 godziny 15 minut, 5 
dni w tygodniu w ciągu 50 tygodni, za które nie będą Państwo uiszczać opłat.  
 
Niektóre usługi w zajęciach przedszkolnych zostaną zaproponowane w planie 
obejmującym sesję 3 godziny 45 minut, 4 dni w tygodniu, 41 tygodni w roku, za 
które nie będą Państwo uiszczać opłat.  
 
Aby dowiedzieć się, jakie oferty są proponowane, naleŜy odwiedzić placówkę.  
 

Czy będę pokrywać inne koszty? 
Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z opieki nad dzieckiem w pełnym wymiarze 
czasu, będą Państwo musieli pokryć koszty za dodatkowe godziny opieki.   
 
Mogą Państwu zostać zaproponowane dodatkowe usługi, ale są to usługi opcjonalne 
i mają Państwo prawo skorzystać z nich lub nie.  
 
Jeśli nie Ŝyczą sobie Państwo dodatkowych zajęć dla Państwa dziecka, placówka 
opiekuńcza zobowiązana jest zaproponować alternatywę dla Państwa dziecka. 
 

Jak mogę wybrać placówkę opiekuńczą dla mojego dziecka? 
Szanująca się placówka: 

• Zorganizuje spotkanie powitalne dla nowych rodziców 
• Stworzy pozytywne doświadczenia dla dzieci wspierając je w 

rozwoju ich zainteresowań i dąŜeniu do samodzielności. 
• Dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która przeszła monitoring policji 

przed rozpoczęciem pracy z dziećmi 
• Zarejestrowana jest do wiadomości Inspektoratu ds. Przedszkoli 

przy Narodowej SłuŜbie Zdrowia (HSE) 
• PomoŜe rodzicom zrozumieć, w jaki sposób dziecko się uczy oraz 

jak moŜna je wspierać w procesie nauki i rozwoju 
• Korzysta z gry jako kluczowego elementu wspomagającego rozwój 

dziecka. 
 
 
 



Dane kontaktowe Komitetów ds. Placówek Opiekuńczych w 

miastach i hrabstwach: 
 
Carlow    059 9140244 
Cavan    049 9529882 
Clare    065 6864862 
Miasto Cork    021 4507942 
Hrabstwo Cork   022 23880 
Donegal    074 9132416 
Miasto Dublin   01 5424100 
Dun Laoghaire/Rathdown  01 2368030 
Fingal    01 8077660 
Galway    091 752039 
Kerry    066 7181582 
Kildare    045 861307 
Kilkenny    056 7752865 
Laois    057 8661029 
Leitrim    071 9640870 
Miasto Limerick   061 407525/7527 
Hrabstwo Limerick   061 600918 
Longford    043 42505 
Louth    041 6859912 
Mayo    094 9047010 
Meath    046 9073010 
Monaghan    047 72896 
North Tipperary   067 44888 
Offaly    057 9135878 
Roscommon    094 9622540 
Sligo    071 9148860 
South Dublin   01 4570122 
South Tipperary   052 82274 
Waterford City   051 860444 
Waterford County   058 43601 
Westmeath    044 9335454 
Wexford    053 9237156 
Wicklow    0404 64455 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
               Dzieci z Placówki Opiekuńczej w Glenfields, Miasto Cork 

 
 

      W jaki sposób moje dziecko 

moŜe zostać objęte programem 

bezpłatnego roku 

przedszkolnego? 

Poradnik dla rodziców 

dotyczący bezpłatnego roku 

przedszkolnego 


