
English

Edukacja  
wczesnoszkolna

Przedszkole

Na najlepszy start w 
szkole podstawowej 

Polskie



Treść
Edukacja wczesnoszkolna   
zapewnia dodatkowe wsparcie 

Co to jest Edukacja wczesnoszkolna?

Dla kogo jest VE (Edukacja wczesnoszkolna)? 

Koszty i dofinansowania  

Nasze lokalizacje    

Zapisy do ośrodków  

02

02

03

05

08

09

DAK 01DAK 01



Edukacja wczesnoszkolna 02

Edukacja wczesnoszkolna za-
pewnia dodatkowe wsparcie

Co to jest Edukacja  
wczesnoszkolna? 
W przedszkolu z Edukacją Wczes-
noszkolną (VE) Twoje dziecko uczy 
się poprzez zabawę. Zwracamy 
szczególną uwagę na język. Czytając 
im, śpiewając piosenki, grając w gry 
i bawiąc się z innymi dziećmi, Twoje 
dziecko będzie codziennie uczyć się 
nowych słów. 

Dzieci uczą się od siebie nawzajem 
i wspólnie z innymi. W przedszkolu 
widzą, jak inni korzystają z nocnika, 
ubierają się i siadają przy stole. Po-
tem sami zaczynają robić to samo. 
 
Dzięki Edukacji wczesnoszkolnej 
Twoje dziecko będzie miało dobry 
start w szkole podstawowej.

Wspólna zabawa to nauka 
Nasze programy działają tematy-
cznie. Każdego dnia wykonujemy 
inne czynności w ramach tych te-
matów. Uczy to dziecko odkrywania 
i wymyślania własnych rozwiązań.

Przykładem takiej aktywności 
jest wspólne budowanie wieży z 
klocków. Nazywamy różne kolory 
klocków, sprawdzamy jak wysoka 
będzie wieża i pomagamy sobie 
nawzajem układać klocki jeszcze 
wyżej. W ten sposób dziecko uczy 
się współpracować, rozpoznawać 
kolory i różnicę między wysokim a 
niskim.
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Za każdym razem o krok dalej
Każdego dnia lepiej poznajemy  
Twoje dziecko poprzez uważne  
obserwowanie i słuchanie. 

Podczas zabawy dzieci pokazują 
nam, co jest dla nich zabawne i inte-
resujące. Albo ekscytujące i trudne. 
Bazujemy na tym, w czym są już do-
brzy i podajemy im pomocną dłoń w 
tym, co jeszcze sprawia trudności.

Dlatego zwracamy uwagę na to, w 
jaki sposób możemy najlepiej na-
wiązać kontakt z dzieckiem i jakich 
zajęć potrzebuje, aby móc się  
rozwijać.

Dla kogo jest VE (Edukacja wczes-
noszkolna)? Edukacja wczesnoszkolna 
przeznaczona jest dla maluchów w 
wieku od 2,5 do 4 lat. Centrum Młod-
zieży i Rodziny (Centrum Jeugd en 
Gezin, CJG) poinformuje, czy Twoje 
dziecko potrzebuje dodatkowego nad-
zoru. Na przykład, jeśli istnieje ryzyko 
wystąpienia braków językowych. 

Jeśli CJG wydało skierowanie, a Twoje 
dziecko uczęszcza do ośrodka VE, masz 
prawo do zwrotu kosztów.  
Więcej na stronie 5.

Robimy to razem!
Współpracujemy z CJG w celu jak naj-
lepszego zaspokojenia potrzeb Twoje-
go dziecka. Pomagamy również Tobie 
jako rodzicowi ćwiczyć w domu z malu-
chem. Na przykład, dajemy Ci zajęcia, 
które pomogą Ci pracować nad rozwo-
jem Twojego dziecka. Zawsze możesz 
skontaktować się z nami w celu  
uzyskania wskazówek. 



Cudownie na dworzu!
Sarinka, mama Sary

“Bardzo mi się podoba, że Sara codziennie  
bawi się na dworze! Uwielbia przyrodniczy plac 

zabaw, bo to tak, jakby naprawdę bawiła się  
na łonie natury. Może chodzić po mostach,  

bawić się z wodą, budować domki i piec ciasta  
w piaskownicy.”
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Koszty i dofinansowanie
Przedszkole jest bardziej przystępne niż myślisz. Twoje uprawnienia zależą od 
Twojej sytuacji. Aby wszystko było dla Ciebie jasne, przygotowaliśmy harmono-
gram. Zobacz w poniższej tabeli jakie przysługują Ci prawa. W pełni rozumiemy, 
że może to być dość trudne. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z 
naszym Działem Doradztwa dla Klientów (088 750 91 10). Chętnie pomożemy!

Ty i Twój partner pracujecie lub jesteś 
samotnym pracującym rodzicem

Twoje dziecko ma skierowanie na 
Edukację wczesnoszkolną (VE), a żad-
ne z rodziców nie pracuje lub pracuje 
tylko jedna osoba

Twoje dziecko ma skierowanie na 
Edukację wczesnoszkolną (VE) i oboje 
rodzice pracują lub jesteś samotnym 
pracującym rodzicem

Ty lub Twój partner pracujecie, a  
druga osoba nie pracuje

Twoje dziecko ma Ooievaarspas  
Dostępne tylko w Hadze

Masz prawo do zasiłku z tytułu opieki nad 
dzieckiem (kinderopvangtoeslag), o który 
możesz się ubiegać w Urzędzie Skarbowym 
(Belastingdienst)

Masz prawo do dodatku komunalnego. 
Dotyczy to maksymalnie 2 sesji  
półdniowych (od 2 ½ roku życia), o co  
można się ubiegać za pośrednictwem  
DAK kindercentra.

Masz prawo do zasiłku z tytułu opieki nad 
dzieckiem przez 2 dni. Trzecia i  
czwarta sesja półdniowa jest bezpłatna, o 
co można się ubiegać za pośrednictwem 
DAK kindercentra

Masz prawo do dodatku komunalnego na 
2 dni. Trzecia i czwarta sesja półdniowa są 
bezpłatne (od 2,5 roku życia), o co można 
się ubiegać za pośrednictwem  
DAK kindercentra.

Masz prawo do bezpłatnej opieki nad  
dzieckiem, o co można się ubiegać za  
pośrednictwem DAK kindercentra.

>>

>>

>>

>>

>>



“Codziennie uczy się  
czegoś nowego!”

Bram, tata Charliego
Charlie bardzo lubi, gdy pojawia się 
nowy temat. Na przykład podczas  

tematu “apsik” przez kilka tygodni chod-
ził w swoim lekarskim płaszczu, a przy 

temacie “co masz dziś na sobie”  
rozmawialiśmy o tym, jakie kolory  

nosimy na co dzień. Fajnie, że jest tak 
wiele różnych zajęć!”
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“My również się uczymy”
Limei, mama Zhong

“Zhong uczy się holenderskich 
słów znacznie szybciej dzięki 
opiece. Szczególnie poprzez 
wspólne śpiewanie piosenek 

w kręgu. Każdego dnia mamy 
niezły występ u siebie i sami 
czerpiemy z tego korzyści.”
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VE-locaties van DAK in Den Haag

DAK kindercentra w Hadze i Voorburgu mają kilka lokalizacji z Edukacją  
wczesnoszkolną. Wejdź na stronę  www.dakkindercentra.nl/ve/ aby zobaczyć  
lokalizacje z Edukacją wczesnoszkolną (VE) w Twojej okolicy.

Nasze lokalizacje 



Zapisy do ośrodków 
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Zapisy do DAK kindercentra są bezpłatne i można ich dokonać poprzez stronę 
internetową (www.dakkindercentra.nl) za pomocą formularza rejestracyjnego 
lub dzwoniąc do naszego działu Doradztwa dla Klientów (088 750 91 10). 

Po zapisie otrzymasz wiadomość, że nasz dział Doradztwa dla Klientów  
skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby omówić wszystkie  
szczegóły. Czekamy na Ciebie i Twoje dziecko w jednym z naszych ośrodków!



“Wygląda to naprawdę przyjaźnie!”
Priya, mama Liyanah

“Na początku było dla mnie dość  
emocjonalne zostawić Liyanah w  
ośrodku opieki dziennej, ale kiedy  

widzisz, jak wiele miłości otrzymuje i jak 
wiele kroków robi teraz, wygląda to  

naprawdę przyjaźnie, a razem z CJG i 
DAK naprawdę jesteśmy zespołem.”
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