
 
   

 

 

 

 

Ходити до дитячого садочка у 
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Харчування  
Подають сніданок, обід і перекуски у  

дитячому дошкільному закладі. Позашкільні 

заклади пропонують сніданок і перекуски, а 

на свята також обід.  

Діти, які потребують спеціального 

харчування, можуть подати заявку на це в 

електронному сервісі. 

 

Підгузники 
Батьки дбають про підгузники у  

дитячому дошкільному закладі для своїх 

дітей. 

 

Одяг 
Дітям потрібен практичний одяг та змінний 

одяг. Усім буде простіше, якщо на одязі буде 

позначено ім’я дитини. На пустушках також 

слід позначити ім’я малюка. 

 
Якщо щось станеться 

Ваша дитина застрахована від нещасних 

випадків під час перебування у дитячому 

садочку та під час прямої поїздки до садочка 

та назад.  

Страхування від нещасних випадків 

поширюється як на дітей у муніципальних, 

так і у приватних установах. 

Однак ваша дитина не підпадає під 

страхування відповідальності  

від муніципалітету. Під страхуванням 

відповідальності мається на увазі тілесні 

ушкодження або пошкодження майна, 

заподіяні дитиною. 

 
Начальні дні персоналу 
Персонал дитячого садочка має право на два 

навчальні дні на семестр для планування, 

оцінювання або підвищення компетенції. 

Працівники нульового класу і  

позашкільного закладу мають право на один 

навчальний день на семестр.  

Тим батькам, які не мають можливості взяти 

відгул, пропонують інший варіант. 

Дошкільний заклад також закривається о 

16:00 п'ять разів на рік для планування,  

оцінювання або підвищення компетенції.  

 

Спеціальні заходи підтримки 
Персонал та батьки можуть, у разі потреби, 

отримати підтримку та вказівки від 

муніципальної команди спеціалістів зі 

здоров’я учнів. 

 
Години роботи 
Батьки мають право, щоб їх 
дитина знаходилася у   
дитячому садочку або 
позашкільному закладі у межах 
так званих  

рамкових годин. Рамкові години - 
це години між 06:00 та 18:00 у всі 
будні дні, окрім Святого вечора, 
кануну свята середини літа та 
кануну Нового року.  
На чотири тижні влітку деякі дошкільні 

заклади та центри дозвілля закриваються. 

Проте деякі заклади завжди відкриті для 

батьків, які потребують догляду за дітьми у 

цей час. 

Подача заявки на догляд за 
дітьми на веб-сайті 
Муніципалітет Trosa пропонує 
електронну послугу, яка  

називається barnomsorgswebben і де 

вся інформація повинна бути оновлена.  

Це стосується контактної інформації, 

розкладу та  

інформації про дохід.  

Ви логінетеся за допомогою BankID або 

пароля, який отримуєте на Trosa.se/etjänst. 

Пароль вам відправляють на електронну 

пошту. 

Тут ви можете поміж іншим: 

 

 прийняти/відхилити запропоноване 

місце 

 змінити/оновити розклад 

 змінити інформацію про дохід 

 закінчити ходити до закладу  

 

Якщо ви втратили свій пароль, ви можете 

подати заявку на новий на Trosa.se/etjänst.  

 

Як опікун, ви несете відповідальність за 

те, що вся інформація на веб-сайті 

догляду за дітьми 

про вашу дитину є актуальною. 

 

 

Читайте більше та будьте в курсі правил  

щодо дитячих садочків у муніципалітеті Trosa  

на домашній сторінці муніципалітету, розділ   

Діти та освіта  

 

 



 

 

 

 

  

  

 
Якщо ви безробітній  
коли діти ходять до дитячого 
садочка 
Якщо ви стали безробітним і активно   

шукаєте роботу, ви маєте право зберегти за 

собою це місце у садочку, однак максимум на 

24 години. Збільшення годин вирішує 

директор відповідно до потреб та умов 

діяльності.  

Ви сплачуєте відповідно до дебетової таблиці 

муніципалітету. 

Якщо у вас є діти віком від трьох до п’яти 

років, ви можете подати заявку на загальний 

дошкільний навчальний заклад. 

Читайте більше тут; Загальний дошкільний 

навчальний заклад  

 

коли діти ходять до дитячого садочка  

Якщо діти ходять до позашкільного закладу, 

а ви втрачаєте роботу  

то вони можуть продовжувати ходити туди 

щонайбільше 10 годин на тиждень. 

Збільшення годин вирішує директор в 

залежності від  

потреб та умов закладу.  

Ви сплачуєте відповідно до дебетової таблиці 

муніципалітету. 

 

 
 
Якщо ви не користуєтесь місцем 
наприклад, під час тривалої подорожі, ви 

можете зберігати   

місце у дошкільному закладі щонайдовше три 

місяці. 

Плату потрібно сплачувати як зазвичай.  

Якщо ви не використовували своє місце 

більше ніж  

три місяці працівники відділу інформують 

шкільну приймальню, яка закриває місце 

після спілкування з вами як з одним із 

батьків. 

 

Змінилися сімейні стосунки 
У разі розлучення або нового цивільного 

шлюбу ви зобов’язані повідомити шкільну 

приймальню для того, щоб   

нарахування плати за догляд за дитиною був 

правильним.   

 
Що діє для спільної опіки? 

У випадку спільної опіки, коли дитина 

поперемінно живе у обох батьків і обом 

потрібен  

дитячий дошкільний заклад, кожен отримає 

місце у закладі.  Коли ви розлучені, і обидва 

потребують догляду за дітьми та   

зареєтровані за різними адресами, 

відправляйте бланк «поділений рахунок» до 

приймальні школи.  

Він доступний в архіві бланків на сайті 

муніципалітету. 

 
Що діє у випадку хвороби? 
Якщо хтось з батьків хворіє, вам треба  

зв'язатися напряму з директором щодо 

потреби у годинах в дитячому садочку або 

позашкільному закладі. 

  

Якщо ви хочете відмовитися від 
місця  
Якщо ви хочете відмовитися від місця, треба 

подати заявку про це на сайті.  

Термін попередження становить один місяць, 

протягом періоду попередження стягується 

плата. Навіть якщо ви змінюєте садок з 

муніципального на приватний, треба 

відмовитися від місця.  

Муніципалітет застосовує 4-місячне правило у 

разі 

відмови, і під цим мається на увазі, що якщо 

від місця відмовилися, а нове місце потрібно 

знову протягом чотирьох  

місяців, ретро-активно виставляється рахунок 

за весь період з останнього дня розміщення. 

 
Муніципалітет може скасувати 
місце 
Муніципалітет може скасувати місце для 

догляду за дитиною, якщо місце було 

отримано без дотримання правил, якщо 

розміщення використовується не відповідно 

до правил, якщо плата згідно з чинним 

тарифом не сплачена та не дотримується 

план розстрочки, тоді місце скасовано.  

Якщо у вас є борг, його необхідно погасити, 

перш ніж ви зможете подати заявку на нове 

місце для вашої дитини. 

 
Хвороба 

Коли ваша дитина захворіла, важливо 

залишатися вдома, поки дитина знову зможе 

брати участь у діяльності садочка. Дитина 

також повинна залишатися вдома, якщо є 



 

 

 

 

  

  

ризик зараження. Важливо, щоб ви 

повідомляли про те, що дитина хвора з 

першого дня хвороби і повідомляли персонал 

за день до повернення дитини до занять. 

 
Державний дошкільний заклад 
Усі діти мають право на безкоштовний 

державний дошкільний заклад,  

починаючи з осіннього семестру того року, 

коли дитині виповнюється три роки.  

Збільшення годин вирішує директор в 

залежності від  

потреб та умов закладу.   

Державний дошкільний заклад включає 15 

годин на тиждень або 525 годин на рік. Для 

тих із вас, хто має догляд за дітьми, 

державний дошкільний заклад є частиною 

звичайних заходів. Ви тоді платите  

зменшені внески. Державний дошкільний 

заклад діє до нульового класу або школи.  

Заявка на 15-годинне місце здійснюється в 

електронному сервісі на сайті муніципалітету 

www.trosa.se  

 
 
Пропозиція місця 
Коли ви подали заявку на отримання місця, 

ви, як опікун отримаєте додому пропозицію 

місця на вашу дитину. Ви відповідаєте так 

або ні на запропоноване місце на веб-сайті 

догляду за дітьми протягом 14 днів від дати 

у листі. Якщо ви не відповісте протягом 14 

днів, ви втратите своє місце, а місце буде 

запропоновано наступній дитині у черзі.  

Якщо ви відмовитесь від запропонованого 

місця, вам потрібно буде подати заявку ще 

раз.  

Коли ви приймаєте пропозицію місця, ви 

також реєструєте дохід та розклад. Дитина та 

принаймні один із опікунів повинні бути 

зареєстровані в муніципалітеті на початку 

влаштування дитини.  

  

Звикати до дошкільного закладу 
Розміщення починається із періоду звикання 

до до- або позашкільного закладу тривалістю 

один-два тижні для дітей у дитячому садочку 

і щонайдовше тиждень для школярів. 

Очікується, що ви, як один із батьків,  

будете брати участь у цьому протягом цього 

часу. 

 

Плата за догляд за дитиною 

Муніципалітет Троса застосовує максимальну 

ставку. 

За дітей у дошкільних та позашкільних 

закладах ви сплачуєте внесок згідно з 

таблицею розрахунків, яка розміщена на 

сайті муніципалітету. Тариф поширюється як 

на дітей, які ходять до муніципальних, так і 

до приватних закладів. Плата розраховується 

на основі річного доходу домогосподарства 

(брутто), поділеного на 12 місяців і кількість 

дітей, які проживають.  

Зверніть увагу, що плата розраховується з 

розрахунку на всіх членів сім’ї, які отримують 

дохід і зареєстровані за тією ж адресою.  

Період перебування у закладі не впливає на 

розмір плати.  

 

За умовою спільної опіки кожен з вас має 

місце для своїх дітей і ви платите виходячи з  

доходу домогосподарства у сім¨ї. Приклад 

того, як розраховується комісія, можна 

знайти під заголовком; Плата на веб-сайті 

муніципалітету за догляд за дітьми за умови 

спільної опіки. 

 

Плата, яку ви сплачуєте разом із 

домогосподарствами, ніколи не може 

перевищувати вартість місця. 

Збір сплачується з першого дня 
навчання протягом 12 місяців на 
рік. Всю інформацію, яка може 
вплинути на розмір плати за 
догляд за дитиною, необхідно 
повідомити в приймальню школи. 
Актуальний тариф оплати за 
догляд за дитиною ви можете 
отримати у приймальні школи або 
на домашній сторінці 
муніципалітету.  
Рішення про тарифи приймає муніципальна 

рада. 

 

Дохід 
Для того, щоб ви сплачували належну плату 

за свою/своїх дітей у  

дошкільному закладі, ви зобов’язані вказати 

поточний щомісячний дохід на сайті дитячого 

садка.  

Ви розраховуєте місячний дохід так:  

ділите річний дохід на 12 (до відрахування 

податків) 

Інформацію про те, що вважається доходом 

для розрахування внесків, можна знайти в 

http://www.trosa.se/


 

 

 

 

  

  

положеннях про  

догляд за дітьми та на www.trosa.seпід 

Діти та освіта/догляд за дітьми/плата 

Шкільна приймальня щорічно перевіряє 

подану інформацію про доходи заднім числом 

у податковій службі.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розклад 
Сплата не змінюється при збільшенні або 

зменшенні часу. Вам, як батькам, все одно 

необхідно подати розклад у  

догляді за дітьми на веб-сайті якщо це 

постійні  

зміни, які тривають довше, ніж 1 місяць. 

Графік повинен складатися з урахуванням 

часу, необхідного для роботи чи навчання, 

часу в дорозі та часу виїзду та забору 

дитини.  

У разі хвороби та вихідних та запланованих 

свят, таких як спортивні свята, Великодні та 

Різдвяні свята, ви не повинні подавати новий 

розклад.  

Важливо дотримуватися узгодженого 

розкладу. Оновлюйте розклад на  

Веб-сайті догляду за дітьми якомога швидше, 

перш ніж зміни набудуть чинності.  

Відповідальність за зміну розкладу завжди 

лежить на вас, як на батьках, незалежно від 

причини зміни. 

У разі спільної опіки пишіть у  

рядку коментаря, до якого воно відноситься, 

наприклад, непарні тижні, перш ніж 

надіслати свій розклад. 

 

Якщо ви у відпустці по догляду за 
дитиною 
Під час відпустки по догляду за дитиною ви, 

як опікун, можете зберігати місце в 

дошкільному закладі максимум 24 години на 

тиждень і максимум 10 годин на тиждень, 

якщо у вас дитина у групі продовженого дня 

(fritids).  

Збільшення годин вирішує директор в 

залежності від  

потреби та  

умов закладу.  

Ви сплачуєте відповідно до дебетової таблиці 

муніципалітету. 

 

 

 

 
 
 
 
Приймальня школи 
Муніципалітет Trosa 
619 80 Trosa 

Адреса для відвідування: Norrbackagatan 8 

Номер телефону: 0156-520 95 Факс 0156-520 

56 

Ел.пошта: trosaskolkontor@trosa.se 

www.trosa.se/barnomsorgswebben 
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