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Шведський дошкільний навчальний заклад призначений для дітей віком 
від 1 до 5 років і має на меті догляд, розвиток та навчання дитини.

Чому дошкільний навчальний заклад – це добре для вашої дитини?  
Згідно широким дослідженням було виявлено, що дошкільний заклад позитивно впливає на 
розвиток та навчання дітей. Діти, які відвідували садочок, краще володіють шведською мовою, 
досягають вищих результатів у навчанні та успіхів в житті, ніж діти, які не брали участь у дошкіль-
них активностях.

Підхід до мовного розвитку в дошкільному закладі важливий для всіх дітей, але найбільш важли-
вий для дітей, у яких рідна мова не є шведською. Для деяких дітей з двомовних або багатомов-
них родин дошкільний заклад є єдиним місцем, де дитина має можливість вивчити шведську.

Важливою частиною роботи дошкільного закладу є також підтримка спроможності  
дітей переживати, контролювати та виражати емоції, формувати близькі та безпечні  
стосунки та досліджувати навколишній світ.
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Ласкаво просимо до дошкільного 
навчального закладу в Швеції!
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Регулюючі документи і  
демократична місія:
Законом про освіту (2010:800), що при-
ймається шведським парламентом та його 
обраними членами у Швеції. Вся робота в 
дошкільному закладі грунтується на законах 
шведського суспільства, демократичних  
цінностях та Конвенції ООН про права  
дитини, зокрема таких як рівноцінність  
та рівність усіх людей.  

могла пограти з іншими дітьми, а ви могли 
поспілкуватись з іншими батьками малень-
ких дітей. Безкоштовно і без попередньої 
реєстрації.
Веб-сайт:
www.burlov.se/samovaren
Facebook:
facebook.com/familjecentralenSamovaren/

Муніципальний дошкільний  
навчальний заклад 
Коли дитині виповнюється три роки та 
з осіннього семестру вона має право на 
відвідування муніципального дошкільного 
закладу 525 годин на рік, відповідно 15 
годин на тиждень. Муніципальний  
дошкільний заклад є безкоштовним.  

Вибір і подача заявки у  
дошкільний навчальний заклад
Заяву на надання місця до дошкільного за-
кладу подає опікун дитини не пізніше ніж за 
чотири місяці до початку навчання дитини. 
Заявка подається через електронний сервіс: 
www.burlov.se/ansokforskola

Відкритий дошкільний заклад 
Сімейний центр Samovaren є місцем зустрічі 
батьків або опікунів та дітей 0-6 років. 
Адреса: Svenshögsvägen 6, в тій самій будів-
лі, що й поліклініка (vårdcentralen) в Арльові. 
Ви можете прийти сюди, аби ваша дитина 


