
 

[UA] 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР дітей, для людей які виїхали з України через війну в 

рамках - » (далі проект) 

 

Ми пропонуємо безкоштовні місця в дитячих садках завдяки акції «Краків Разом – 

Доступ до дошкільної освіти для дітей осіб, які втікають від війни в Україні» 

  

Раді повідомити, що наш дитячий садок увійшов до групи відібраних закладів, які 

відповідають усім умовам допуску до проекту. 

 

Ми пропонуємо 12 місць для дітей, які поїхали від війни в Україні, на період до 30 

червня 2023 року. Набір буде здійснюватися за критерієм черговості подання заяв, 

після виконання основної умови, тобто проект стосується лише дітей біженців, які 

виїхали з України через війну. 

 

Співфінансування покриває: 760 pln навчання + 240 pln харчування. 

Батьківська доплата: харчування (100 zł - 200 zł). 

  

Ми також ведемо резервний список, на випадок вакантних місць або коштів, що 

залишаються в проекті, для яких буде збережено 24 дітей, але ми допускаємо 

збільшення цієї кількості або оголошення повторного набору, якщо це необхідно. 

  

Запрошуємо батьків скористатися підтримкою #KrakówTogether, надіславши заявку у 

формі: відповідно на адресу ul. Batalionu Skała AK 2, 31-273 Kraków, номер телефону: 

12 6335135/509482240, з понеділка по п'ятницю, між 7:30 - 15:00, від 30 червня 2023 р. 

 

Ми будемо інформувати вас про дітей, які пройшли кваліфікацію для участі в проекті 

та включені до резервного списку. 

Про призупинення набору ми також повідомимо на нашому сайті. 

 

Для зарахування дитини до дитячого садка необхідно: заповнити анкету, підписати 

договір. 

Przedszkole Niepubliczne Pod Skrzydłami 

ul. Batalionu Skała AK 2 , 31-273 Kraków  

tel. 12 633 51 35  

e- mail: sekretariat@podskrzydlami.pl   

www: podskrzydlami.pl 

 

 Проект діє до кінця червня! 

mailto:sekretariat@podskrzydlami.pl


  

Проект «Краків разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з 

Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ). 

  

Запрошуємо на всі заходи програми «Краків Разом»: 

https://ib-polska.pl/unicef/  

  

Усі дитсадки-учасники проекту доступні за цією адресою: 

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/  

  

Запрошуємо вас скористатися перевагами програми, ознайомитися з профілями Фонду, 

інших дитячих садочків та закладів, які беруть участь у проекті #KrakówWРазом! 

Разом ми зможемо більше! 
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