
Інформація про позашкільну програму (ПП) в муніципалітеті 
Лiнгдал. 
 
ПП – це добровільна муніципальна послуга дозвілля до та після школи для учнів 1-4 
класів початкової школи. Пропозиція надається в школах. 
 
Діти з особливими потребами можуть користуватися ПП до 7 класу включно. 
 

Заявка  
 
Заявки необхідно подавати в електронному вигляді через веб-сайт муніципалітету 
Лiнгдал.  
 
Щоб подати заявку, ви повинні мати ідентифікатор банку (BANK ID) або мiнi 
iдентифiкатор (MIN ID). Якщо у вас цього немає, ви можете звернутися до керівника ПП 
відповідної школи. 
 
Заявка стосується поточного або наступного навчального року, і її потрібно подавати 
заново кожного року. 
 
Кінцевий термін подачі заявок – 1 березня, але прийом триває протягом усього 
навчального року. Якщо ви не подасте заяву в установлений термін або в середині 
навчального року, наслiдком є необхiднiсть очікувати протягом місяця, перш ніж 
дитина зможе почати відвідувати ПП. 
 

Пропозиція  щодо мiсця 
 
Коли ви подасте заявку на ПП, ви отримаєте пропозицію про місце. Ви отримаєте СМС 
або електронний лист про те, що вам запропонували місце, і ви повинні прийняти або 
відхилити його в електронному вигляді. Це на тій самій сторінці, на якій ви подавали 
заявку на ПП. (Вам не запропонують місце, якщо ви не подали заявку електронно, тоді 
це буде організовано вручну менеджером ПП). 
 

Скасування (вiдмова)  
 
Якщо ви бажаєте скасувати своє місце в ПП, ви надсилаєте своє скасування в 
електронному вигляді. Це також можна зробити на сайті муніципалітету. Повідомлення 
про відмову діє протягом одого місяця з першого числа кожного місяця. Наприклад, 
якщо ви відмовилися від свого місця 17 вересня, ви повинні заплатити за жовтень. Ви 
можете використовувати місце протягом періоду дії повідомлення. 

 
Ціна 
 
Тарифи на ПП на період перебування - ціни станом на 01.08.2022. 
Ціни зазвичай коригуються в січні кожного року. Оновлені ціни див. на веб-сайті 
муніципалітету Лінгдал. 
 
 
 



Годин на тиждень Крон за місяць, якщо інше не 
визначено 

16 годин або більше 2954,- 

15 годин 2540,- 

12 годин* 2045,- 

6 годин 1276,- 

Разовий квиток погодинно 66,- за годину 

Придбання окремих днів у вільні від 
навчання дні поза узгодженим 
терміном перебування. Планування 
днів, свят і вихідних. 

368,- за день 

Час  ПП може ділитися на 15-хвилинні частини, але мінімальна тривалість перебування 
становить 1 годину в ті дні, коли вибрано ПП як вранці, так і в другій воловині  дня.  
 
Тарифи ПП за період перебування для дітей у першому класі - ціни на 01.08.2022. Ціни 
зазвичай коригуються в січні кожного року. Оновлені ціни див. на веб-сайті 
муніципалітету Лінгдал. 

  Годин на тиждень  Крон за місяць, якщо інше не 
визначено 

16 годин або більше 909,- 

15 годин 495,- 

12 годин 0,- 

6 годин 0,- 

Разовий квиток погодинно 66,- за годину 

Придбання окремих днів у вільні від 
навчання дні поза узгодженим 
терміном перебування. Планування 
днів, свят і вихідних. 

368,- за день 

Час  ПП може ділитися на 15-хвилинні частини, але мінімальна тривалість перебування 
становить 1 годину в ті дні, коли вибрано ПП як вранці, так і в другій воловині  дня.  
 

Порядок модерації 
 
Модерація для братів і сестер. 
Батькам надається знижка на оплата за другу дитину, яка становить 30 %, а за третю 
дитину — 50 %. За найстаршу дитину сплачується повна ціна. Вам не потрібно подавати 
заявку на модерацію для братів і сестер, ви отримуєте її автоматично, якщо брат і 
сестра зареєстровані в нас і проживають в одній сім’ї. 
 
Зменшення оплати для батьків.  
Батьківська плата має становити максимум шість відсотків від загального доходу 
родини на дитину. 

• Родиною вважається подружжя, зареєстровані партнери та співмешканці. 



• Співмешканцями вважаються дві неодружені особи, яким понад 18 років, які 
проживають разом, та які прожили разом у відносинах, подібних до подружніх 
мінімум 12 з останніх 18 місяців, або мають спільну дитину. 

• Якщо дитина проживає постійно з обома батьками, батьківська плата 
розраховується виходячи з доходу сім’ї, де зареєстрована дитина. 

 
Оформлення пільгової батьківської плати також подається в електронному вигляді. 
Якщо у вас немає банківського ідентифікатора (BANK ID) або міні-ідентифікатора 
(MINID), ви можете зв’язатися з Інгер Свінстад. Телефон 99264648 
 
Тут ви знайдете всі електронні форми для ПП, а також корисну інформацію: 
 
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skole-og-sfo/skolefritidsordning-sfo/ 


