
Послуги по догляду за маленькими дітьми 

Інформація про догляд за дітьми та дошкільну 

освіту 

 

Види догляду за дітьми 

У Великій Британії є різні типи служб, які надають 

догляд за дітьми. Вони призначені для 

батьків/опікунів , щоб вони могли працювати, 

навчатися, відвідувати навчання або, можливо, 

піклуватися про інших членів сім’ї. 

Існують служби догляду за дітьми, які також 

надають освіту в ранньому віці та зареєстровані в 

Office for Standards in Education, Children&#39;S 

Services and Skills – скорочено Ofsted. Це: 

• няні – які доглядають у власному домі за 6дітьми 

або менше як окремі працівники; або за  більшою 

кількістю дітей, якщо вони працюють з іншими 

нянями або наймають помічників. Вони можуть 

доглядати за літьми від народження до середнього 

шкільного віку. Вони працюють більшу частину 

року. 

• Ясла – які виховують групи дітей у приватних або 

орендованих приміщеннях. Вони піклуються про 



дітей від моменту народження до моменту, коли 

вони підуть до школи. Вони відкриті більшу 

частину року. 

• Дошкільні заклади – які займаються групами 

дітей у приватних або орендованих приміщеннях, 

таких як церковний зал або громадський центр. 

Доглядають за дітьми від 2,5 років до початку 

школа. Вони, як і школи, є лише відкритими. 

Після того, як діти пішли до школи, вони мають 

мождивість: 

Перед школою або клубами для сніданку – діти 

шкільного віку можуть відвідувати шкільні 

гуртки,які функціонують, якщо батьки працюють 

чи навчаються. 

• Гуртки позашкільного віку – діти шкільного віку 

можуть відвідувати гуртки після початку уроків, 

якщо батьки 

працюють, навчаються чи тренуються. 

• Ігрові програми або гуртки під час канікул – діти 

шкільного віку можуть відвідувати гуртки на 

канікулах 

коли школи закриті, а батьки працюють. 

• Няні – можуть забезпечити догляд до та після 

школи, а також під час шкільних канікул. 



Батьки повинні будуть платити за весь 

комплексний догляд за дітьми, який надають 

клуби, як  за приватну домовленість 

з постачальником послуг. Може надаватися 

допомога щодо цих витрат по догляду за дітьми, 

якщо батьки отримують 

Універсальний кредит або мати рахунок Tax-Free 

Childcare. Додаткову інформацію можна отримати 

в 

Веб-сайт урядової організації Childcare Choices: 

Childcare Choices | 30 годин безкоштовного догляду 

за дітьми, без податків 

Догляд за дітьми та інше | Довідка з витратами | 

GOV.UK 

Діти, які отримують пільгове безкоштовне шкільне 

харчування та нещодавно прибулі діти з України 

і Афганістан також мають право на участь у 

програмі святкових заходів і харчування (HAF).  

Діти мають можливість насолоджуватися 

безкоштовними канікулами та щодня отримувати 

гаряче харчування. 

 



щонайменше чотири години на день, чотири дні на 

тиждень і протягом шести тижнів на рік. Це 

охоплює чотири тижні в 

літо та тижневий запас на кожне з Великодніх та 

Різдвяних свят. 

Організації також зможуть пропонувати додаткові 

місця для платних сімей. 

 
 


