
1 січня 2018 - 31 грудня 2018 
1 січня 2019 - 31 грудня 2019
1 січня 2020 - 31 грудня 2020 
1 січня 2021 - 31 грудня 2021

Дата народження між: Прийнятні дати реєстрації: 
1 вересня 2021 р. і 1 вересня 2022 р.
1 вересня 2022 р. і 1 вересня 2023 р. 
1 вересня 2023 р. і 1 вересня 2024 р.
вересня 2024 р. і 1 вересня 2025 р. 

більшість дітей в
Ірландії відвідують
Програма ECCE. У
2020/21 2021 році
участь взяли 95%

дітей, які мали
право

Більше інформації про те, як здійснюється навчання дітей у закладах
раннього навчання та догляду, можна знайти в цих документах:
Aistear: The Early Childhood Curriculum Framework Síolta, національна
структура якості для раннього навчання Освіта дитинства..

IЗаголовок: Інформація для батьків дітей віком від 2 до
5 років щодо систем догляду та освіти в ранньому

дитинстві (ECCE) і системи початкової школи в Ірландії

Параграф 1: У цій інформаційній записці пояснюється, коли діти можуть
зараховуватися до раннього навчання за національною програмою ECCE
та до початкової школи. Можливо, вам буде корисно зрозуміти, що
доступно вашій дитині та що вона відчує під час раннього навчання та
догляду або в початковій школі, щоб ви могли вирішити, що найкраще
для неї на цьому етапі. 

Безкоштовно для батьків 3 години на день
5 днів на тиждень (крім державних свят)
38 тижнів з вересня по червень
Доступно для дітей віком від 2 років 8 місяців-5 років 6
місяців.

Залежно від віку діти можуть
бути зараховані на програму
ECCE до 2 років.
Деякі постачальники ECCE
пропонують додаткові заходи
за окрему плату. 

Програма ECCE зосереджена на
ранньому навчанні через гру. Навчання
орієнтоване на дитину та відповідає
інтересам, сильним сторонам і
проблемам дітей, щоб забезпечити
значущий досвід навчання. 

діти з обмеженими можливостями
отримують підтримку в умовах ELC через
модель доступу та включення, яку іноді
називають AIM. Додаткова інформація
доступна на сайті aim.gov.ie. 

Як знайти
постачальника ECCE
Зв’яжіться з міським і
окружним комітетом
з догляду за дітьми у

вашому регіоні.
Подробиці доступні

на myccc.ie.

Дошкільна
освіта та догляд

(ECCE)

https://ncca.ie/en/resources/aistear-they-early-childhood-curriculum-framework/
http://www.siolta.ie/
https://siolta.ie/


Початкова освіта триває 8 років. Класи молодших, старших
та перших по шостий класи.
 Усі діти навчаються за початковою програмою,
встановленою Департаментом освіти. Ви можете
прочитати більше про це на curriculumonline.ie/primary. 
Навчальна програма розроблена таким чином, щоб
виховувати дитину в усіх вимірах її чи її життя – духовній,
моральній, когнітивній, емоційній, образній, естетичній,
соціальній та фізичній.

Усі діти мають право на безкоштовну початкову освіту.
Більшість дітей в Ірландії, понад 80%, починають початкову
школу у віці 5 років.
Вашій дитині має бути принаймні 4 роки на початок

    навчального року (вересень), щоб вступити до початкової школи.

Заголовок: Інформація для батьків дітей віком від
2 до 5 років щодо систем догляду та освіти в

ранньому дитинстві (ECCE) і системи початкової
школи в Ірландії

Деякі школи поділяються
на молодшу (перші

чотири роки) і старшу
(другі чотири роки).

Етос: Школи можуть мати різні етоси (релігійні школи,
неконфесійні школи, багатоконфесійні школи).
Мова: у школах може бути англійська або ірландська мову як
мову навчання.
 Стать: школи можуть бути як для хлопчиків, так і для дівчаток,
лише для хлопчиків або лише для дівчаток. 

Діти з особливими освітніми потребами отримують підтримку в початкових
школах за допомогою Континууму підтримки Національної психологічної служби
освіти. Додаткова інформація про Continuum of Support доступна на сайті gov.ie.

Початкова школа: від молодших дітей до шостого класу.

Корисні веб-
сайти та
ресурси

Уряд
Ірландії:

Gov.ie/Україна
Gov.ie/letsgetready
Gov.ie/schools 

Національна рада з навчальних програм та оцінювання: ncca.ie
Національна батьківська рада: npc.ie 

Початок
початкової

школи

Типи початкових
шкіл 

http://gov.ie/Ukraine
http://gov.ie/Ukraine
http://gov.ie/Ukraine
http://gov.ie/Ukraine

