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Introductory information 
 

Cultural changes in Europe related to migration  
 
The phenomenon of migration: In recent years, international migration of people has become 

a common phenomenon in modern world economy.  
 
This process means that people move permanently or temporarily outside their home country.  
In 2019, there were 271.6 million international migrations, which accounted for about 3.5% of 

the world's population.  
 
Europe is a continent where about 11% of the population migrates.  
Most migrants choose Germany, Great Britain or France as their destination. Nowadays the 

process migration is defined as a global, multidirectional and mass phenomenon. Among the causes 
of the escalating the phenomenon is dominated by the economic aspect, i.e. labour migration.  

 
Very often it is a targeted departure of a specialist (the so-called brain drain) who knows the 

place destination stay. The migration processes taking place in the world are most often legal, but 
in recent years, the increasing phenomenon of illegal migration has been noticeable. This makes it 
necessary migration management by individual states and cooperation in this field on an 
international scale.  

 
The word migration comes from the Latin word migration and means a wandering, that is, the 

movement of inhabitants’ country or region 4. It also means “a change of residence of a person, 
family or household home". It is also defined as "the process of spatial displacement of people, 
change of place residence (stay) of people who move from the place of origin (place of departure) 
to the place destination (place of arrival)", and as a phenomenon of" moving people over long 
distances and over long distances periods". 

 
The concept of international migration is related to migrants, i.e. all those who live in a foreign 

country over a year, regardless of the reasons. Various forms are associated with international 
migration:  

 
• emigration means people leaving their current country of residence (home) and moving 

move permanently or temporarily to another country,  
• immigration, it is an influx, arrival in a foreign country, permanently or temporarily of people 

who have previously lived in another a country in order to settle,  
• re-emigration - return to the homeland of emigrants,  
• repatriation is a special form of migration, it means the return to the homeland of persons 

who are forcibly residing abroad or people who have ceased to be part of a given state as 
a result of changes in state borders,  

• refugee - means forced emigration accompanied by unfavorable economic conditions or 
political, e.g. resulting from armed conflicts, wars, revolutions, etc.  
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Among the numerous classifications of international migrations, we can find:  
 
1. Migration due to the duration of stay abroad:  
• short-term migrations (seasonal stay abroad, usually lasting less than 1 year; departure from  
intention to return),  
• long-term (living abroad for more than 1 year).  
 
2. Migration according to motor behavior patterns - this classification refers to the social status 

of migrants, travel points, etc. We distinguish here migrations:  
• stepwise - from smaller to larger settlements,  
• shuttle - traffic between the place of origin and the place of destination (e.g. home - study, 

home - employment), where the road is traveled many times at different intervals,  
• circular - between origin and destination, there are two locations and the migrant spends a 

lot of time in both,  
• seasonal - circular migration related to the availability of work in a given region, eg in 

construction, works when harvesting fruit, etc.  
• return - occurs as a result of a one-time emigration over a longer period of time,  
• chain - refers to groups of migrants who exchange in destinations, e.g. at work - incomers 

replace departing ones.  
 

3. Migration as a result of decisions made:  
• voluntary - it is a decision made independently by the migrant, of his own free will and 

initiative, where he has options to choose,  
• involuntary - migration decisions are the result of pressure, e.g. they are the result of 

environmental situations, political etc but they are compulsory; we divide these migrations 
into: 

- reluctant migration - it is imposed, the person is encouraged to migrate,  
- forced migration - a situation in which migrants must leave their place of residence   
and are unable to return there  
– E.g. Refugees.  
 

4. Migration due to legal regulations:  
• legal migrations - according to the legal regulations it means staying outside the country 

with important ones documents entitling to stay in a given country,  
• illegal migrations - means staying outside the country without valid documents entitling to  

• stay in a given country,  
• unregulated stay - takes place when the validity of the document entitling to legal stay is 

valid  finished.  
 

5. Migration for reasons:  
• labor migrations - the leitmotif of the given movements is the will to look for a job or 

increasing the level of remuneration received so far,  
• social migrations - they include movements related to the change of place of residence, 

the actual ones the reason is e.g. getting married,  
• health migrations - usually include movements to improve health to such facilities such as: 

sanatoriums or health resorts 
 

Cultural changes in Europe related to migration 
International migrations in Europe, trends, problems, challenges  
 
• tourist migrations - migration data includes all trips related to recreation,  
• religious migrations - trips to places of religious worship (pilgrimages)  
• ecological migrations - movements related to the change of the natural environment, eg 

trips to areas suburban areas, i.e. to the countryside or allotment gardens. It follows from 
the above considerations that the migration process is complex and variously analyzed, it 
consists of three phases:  
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• 1st phase of making a decision about migration,  
• 2nd phase of departure to a new country,  
• 3rd phase of assimilation of the emigrant with the new environment.  
 
The first phase relates to the individual feelings of the person making the decision to emigrate 

as a result factors disturbing the sense of socio-economic security. It is a long and difficult stage, 
resulting mainly from concerns related to the uncertainty related to the destination of emigration. In 
this phase the choice of destination for emigration is then made. In the second phase, the 
"desocialisation process associated with resignation from the current identification and performance 
of social roles ”, which is related to the change of the country of residence.  

In this phase, an emigrant may feel a lack of ties with the society that he or she is leaving and 
may have fears about functioning in a new society.  

 
In the third phase, the emigrant slowly gets used to the new environment.  
There are three stages here:  
1. period of acculturation of the emigrant, which means assimilating the norms and customs 

of a new country and learning by him language, adopting new ways of thinking and 
behaving, often finding oneself in new forms religious or cultural patterns. 
 

2. 2nd period of integration with society, consisting in the emigrant's inclusion in the daily life 
of the community local and establishing new social ties,  

 
3. 3. giving up identification with your current group ethnicity, it consists in actively joining the 

functioning of the new society, taking over it patterns, culture and customs. 
 

Barriers and effects of migration  
 
Migrations are very often mass in nature, all you need is an impulse, an event that pushes or 

attracts migrants. The reasons for them may be internal socio-economic problems, armed conflicts 
or external incentives. Individual states lead the way in order to control the influx of people to their 
territories an appropriate migration policy.  

 
It can encourage arrivals, but it is also often a barrier to immigrants. IN internationally, 

immigrants often face various barriers that prevent them from leaving the country or settling in 
another country. The most common barriers include:  

• “geographic barriers, including climatic conditions, natural obstacles, such as topography, 
areas particularly exposed to tectonic shocks, long distances between countries and the 
related necessity incurring significant costs related to the relocation;  

• cultural and social barriers, mainly concerning the distinctness of customs, language and 
religion;  

• psychological barriers, ie fear of the unknown, loss of contact with the family;  
• political barriers, ie the separateness of political systems;  
• legal and administrative barriers - restrictions aimed at ensuring employment and adequate 

employment the level of earnings for own citizens;  
• economic barriers - high costs of changing the place of residence ”.  
 
Migration brings many benefits, but also entails many risks. Effects in the literature on the 

subject migration are classified in various ways, the most frequently indicated are positive and 
negative effects for the country origin, country of receipt of immigrants as well as for the immigrant 
himself. 

 
4. Both the influx and outflow of people have consequences for the emigration and 

immigration country.The leaving countries (emigration) are usually underdeveloped, with 
poor minimum wages, and these may be areas of armed conflict.  
 
On the other hand, immigration states are usually the countries above economically 
developed. Migration Effects Positive Effects Negative Effects For the country of origin: 



6 
 

• reduction of supply on the internal labor market (reduction of unemployment),  
• reducing the supply of labor while maintaining the demand for it often leads to higher 

wages,  
• transfer of part of earnings to the home country,  
• increasing the living standards of migrant families staying in the country,  
• financial investments from emigrants' savings contribute to the country's economic growth,  
• Returning emigrants may have higher professional classifications and have capital that 

they can invest at location,  
• elimination of negative stereotypes, dissemination of knowledge, development of culture,  
• increasing wages negatively affects the operating conditions of enterprises,  
• reduced labor supply reduces territorial mobility and the readiness to undertake work,  
• loss of young people who have benefited from free benefits in their home country, e.g. 

education,  
• permanent departure of young people may cause the aging of the society, i.e. "shortage of 

labor" - inhibition of the economic development of the country,  
• depletion of skilled human resources (brain drain phenomenon), For the host country 

immigrants  
• increasing the potential of the workforce,  
• acceleration of economic growth,  
• difficulty in getting a job may lead to increased work discipline,  
• reducing the burden on the state budget related to educating people, as these costs were 

covered by the state mother,  
• access to unique qualifications, disappearing professions,  
• the possibility of continuing the urbanization process,  
• increase in the level of production,  
• drop in wages,  
• difficulties with getting a job - increased competition,  
• increased requirements on the part of the employer,  
• the state bears the costs of adaptation (assimilation) in the new conditions of immigrant 

families (e.g. language courses, civic knowledge),  
• increase in social tensions, crime, acts of xenophobia, ethnic riots 
 
For a migrant: 
• higher earnings in the destination country than in the country of origin,  
• improving the standard of personal and family life,  
• the opportunity to gain new professional qualifications,  
• improving language skills,  
• learning about the new culture and customs in the country of emigration.  
• parting with family, friends, family breakdown,  
• worse development of children in incomplete families and the emergence of the problem 

of the so-called "Orphans",  
• living and working in worse conditions in the destination country than in the country of 

origin,  
• undertaking employment inconsistent with the qualifications of the so-called waste of brain 

drain,  
• high costs (transport, renting a flat, etc.) for moving abroad for the whole family 
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The main objective of the project 
The main objective of the project is to offer information about the way a 

stakeholders needs to open a private nursery. 

 

Stakeholders: 

Q: Who are the persons or organisations interested in the subject? 

A: Anyone who wants to open a private nursery. 

Q: What are the conditions to be met for such an undertaking? 

A: Here are the main conditions which have to be met by the stakeholders. 
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In order to open a private nursery, it is necessary for the entrepreneur to have specialized 

teaching staff in this field, with the necessary certifications, in accordance with the 

requirements of the country in which they want to open the business. 

 

 

For a better information, contact the authorities of the country you are interested in using 

the links added to this brochure 

 

How to start your own nursery in a European country 

Step 1: Find out what the law requires. 

Step 2: Get a good location. 

Step 3: Hire the right type of staff. 

Step 4: Develop a valuable curriculum and routine. 

Step 5: Keep accurate and complete records. 

 

AUSTRIA 

The adequate and flexible provision of child care facilities makes an important contribution to 

the reconciliation of family life and work, because the employment chances of parents particularly 

mothers depend on the availability of care offers for children and for other people who require help. 

Through extension initiatives from the provinces and the municipalities with financial support 

from the federal government, numerous additional care places have been created in the last few 

years and opening hours in the afternoons and during holidays have been lengthened. Significant 

improvements in the offer of care services have been achieved, particularly for small children. 

Currently, the enrolment-rate is 29% of 0 –3 year olds, in the case of 3 – 6 year olds it is 94.7%. 

(Source: statistics on child day care centre, July 2019). 

According to Austrian constitutional law, the financing of child care facilities is primarily the 

responsibility of the provinces and the municipalities. Around 62.9% of all care facilities are operated 

by public bodies (particularly municipalities). In addition, parishes, family organisations, non-profit 

associations, companies and private individuals also function as operators of facilities. 

The types of institutions offering child care differ in particular according to the age structure of 

the children looked after in crèches, nursery schools, day homes and children’s groups, whereby the 

terms used in the individual provinces vary considerably. Alongside these offers, play groups and 

child-minders also offer their services. 

Crèches 

Crèches are responsible for looking after children under the age of three in a manner suitable 

to their age. As this offer is primarily directed towards working parents, these facilities are largely 

open all day without a break and throughout the year. 

Nursery schools/Kindergarten 

Nursery schools offer a supplement to family care for children from the age of 3 until they start 

school. The aim of nursery school education is the promotion of the physical, mental and emotional 

development of the children via suitable playing and the educational effect of the group. Nursery 

schools are generally accepted as a good pre-school educational offer.  

In Austria there are public and private kindergarten institutions. About 40% of them are run 

privately. Most private kindergartens are organised and maintained by private associations (60.9%) 

followed by church organizations (28.3%). Kindergartens established by companies and private 

individuals and others make up the rest of private childcare institutions. 

However, for all (public and private) kindergartens the same rule applies that children from the 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-1_en#glyB12
http://www.bmfj.gv.at/familie/kinderbetreuung/statistik.html
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age of 5 must attend a kindergarten free of charge (for a minimum of 20 hours over a minimum of 4 

days per week). This was an agreement between the national government and 

the provinces pursuant to Art. 15a of the Federal Constitutional Law (2018/19-2021/22). 

Childcare 

Day nurseries for children under 3 years are day care facilities which are appropriate to the 

needs of babies and toddlers up to the age of three. 

Each group only consists of a small number of children and a close cooperation with the 

parents is required. 

The costs for day nurseries depend on: 

- The authority of the day nursery 

- Possibly the parents’ income 

- The time the child spends in the day nursery 

Children in this age group can also be cared for by day parents. 

Day Care 

The organisation of public day care facilities falls under the jurisdiction of the individual 

provinces in Austria. The degree of care, hours of operation, and costs can therefore vary 

accordingly. 

Since the beginning of the day care year 2009/2010 the attendance of a day care centre in the 

morning (20 hours a week without lunch) during the year prior to the school entry is free of charge 

(the so-called "free kindergarten" [Gratiskindergarten]). 

Since the beginning of the day care year 2010/2011 the attendance of a day care centre in the 

morning (at least 20 hours) from September to June (excluding school holidays) is obligatory for 

children who have reached the age of five until the 31 August. Additionally to the holidays and the 

days off from school a holiday of three weeks at the longest can be made. 

Since the beginning of the day care year 2016/2017 the provinces are required to invite parents 

with children who have reached the age of four before the 1st of September and are not yet 

registered for a place in a public day care facility to a parental conversation during which the child 

also must be present. In the course of this mandatory parental conversation the positive effects of 

the attendance of a day care centre on the child regarding the acquirement of social competences, 

the increase of the faculty of speech and communicative skills and of creativity are spotlighted. It will 

be recommended that the child attends a day care centre in the morning during the two years prior 

to school entry. 

If you would like to place your child in a private day care facility, it is best to personally decide 

which the appropriate one is and discuss it with the director of that facility. 

If you do not yet want to place your child in a regular care program, however, nevertheless 

need temporary care for your child, then a babysitter is an alternative. You may use these services 

completely according to your individual needs and wishes. The care can be arranged in the 

environment to which the child is accustomed. 

Children's groups represent an alternative to institutional childcare programs. They are created 

and directed by parents' initiative and with their substantial cooperation. In small groups of 6 to 15 

children, depending on their age, their individual needs can be met. 

Parents’ cooperation is necessary with both organisation and educational questions, and as 

required in practical matters (e.g. meal preparation, repairs, etc.). 

The financing of children's groups is through parent contributions, public subsidies, and in 

some cases partially through childcare aid [Kinderbetreuungsbeihilfe], for example, for those newly 

returning to the workforce. 

 

 

 

Link & Info 

http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-1_en#glyGbl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-1_en#legB33b
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-1_en#legB33b
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https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/145/Seite.1450000.html  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-1_en   
 

Detailed information could be found out accessing the link above. Seven steps for founding your 

company: 

 
1. Start-up consultancy 
2. Declaration of the start-up or business transfer 
3. Business registration 
4. Austrian Health Insurance Fund (ÖGK) 
5. Social Security for the Self-Employed (SVS) 
6. Fiscal authorities 
7. Municipality/city 

 
 

BELGIUM 
 

There are organisations which give further childcare options for new-borns up to six years old, 

when compulsory primary education begins. Although these organisations are still controlled by ONE 

or the K & G, they receive no subsidies and set their own fees. 

Independent crèches/nurseries: from birth to three years 

Essentially run along similar lines to the state facilities, but places may be easier to find. Part-

time places (up to four hours a day) are common at these organisations. Most are known as Crèches 

parentales and are staffed partly by professionals and partly by parents. They offer a maximum of 

14 places. 

Child houses (Maison Communale d'Acceuil de L'Enfance): from birth to six years. 

Brussels offers an extensive network of childcare for young children aged from three months to three 

years. However, parents quickly find out that getting their child into childcare requires jumping 

through a lot of hoops. The best services come at a cost in money…or patience. 

In any case, all types of childcare service or facility, whether public or private, must be accredited by 

one of the governmental agencies responsible for young children and families in Belgium in order to 

guarantee a satisfactory level of service, where the same standards are required everywhere 

regarding notably staff qualifications and operating arrangements: 

- In the French-speaking Community: Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 

- In Flanders: Kind & Gezin 

It is advisable! Whatever the type of childcare you are considering, it is advisable to apply as 

soon as the beginning of the 3rd month of pregnancy. 

- Visit several childcare facilities (by appointment only) before you make your choice. 

- Register your child with the best available service and ask to be put on the waiting list of the 

places you prefer most. 

- Remember, the most important thing is that you feel at ease with the persons who will care 

for your child. 

The most common types of childcare: 

Crèche (0-36 months) and Prégardiennat (18-36 months). Crèches and Prégardiennats may 

be municipal (i.e. public), or private. Although public infrastructures may sometimes welcome up to 

50 children, they are usually split into much smaller groups, according to their age. 

Halte garderie (0-6 years). These are childcare centres where you can drop off your child for 

a few hours in the event of an emergency. 

Childminder. Provides day care in a familial atmosphere for at least 10 hours and can take up 

to a maximum of 4 children full-time, but never more than 8 children at any one time. The service 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/145/Seite.1450000.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-1_en
https://www.one.be/public/
https://www.kindengezin.be/algemeen/english-pages.jsp
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may operate independently or it may be supervised by a municipal crèche. 

One of the three basic obligations to start your business is to have it registered with 

the Crossroads Bank of Enterprises (KBO). They will assign your company number. This unique 

identification number is like a national registry number of your company: all the information about 

your company is collected there. 

It is mandatory to state your company number on all your business documents. 

When you have decided what type of company you want to start, an enterprise counter like 

Acerta can assist you with the registration at the KBO. 

When you are liable to pay VAT, your business number must be registered as a VAT number 

with the VAT administration. In addition, you will be asked to specify how much turnover you expect 

annually, and what VAT scheme you choose.  

Joining a social insurance fund is your third basic obligation. It is legally mandatory for any 

self-employed person in Belgium. You will be asked to pay quarterly social contributions to your 

social insurance fund. With these contributions, you acquire social rights. This means that you are 

entitled to child benefits, health care, pension, unemployment benefits and informal care benefits. 

You have to pay attention that some professions require one or more licenses before you can 

start. A hawker’s or fairground card, for example. Certain activities also require approvals, 

admissions, registrations and/or reports from the Federal Food Agency, SABAM or other bodies. 

 
 
Link & Info 
 
https://www.acerta.be/en/starting-your 
business?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_173iYbAnAH1vL__0qcsIuym1C2yEHZ7Kr7h7
a4W0RebO1W-ICs-f4aAtN9EALw_wcB 
 
How to start your own Crèche and Day-care service business 
 
Step 1: Find out what the law requires. 
Step 2: Get a good location. 
Step 3: Hire the right type of staff. 
Step 4: Develop a valuable curriculum and routine. 
Step 5: Keep accurate and complete records. 
 
 

BULGARIA 

Through online service Bulgaria offers the foreign clients the opportunity 

for Registration without being physically present in the country. The process of company formation 

in Bulgaria is not difficult. It takes between 4 days 10 days to open a Bulgarian company. 

On the other hand, as result of the conservative character of the Bulgarian Incorporation Law, 

the ownership of the shareholders is highly protected. The transfer of the shares and the change of 

the personal members in the company is subject of notarial certification.  

Pre-primary education in Bulgaria includes nurseries (‘detska yasla’ – for children from 10 

months to 3 years old) and kindergartens (‘detska gradina’- for children aged 3 to enter the first grade 

- 6/7 years old). The nurseries and kindergartens are public, municipal, or private, depending on the 

type of their funding. 

Children are admitted to the public and municipal nurseries and kindergartens after an 

application process which can be very long due to lack of enough free spots. 

Free education aids for children in the compulsory pre-primary groups are provided by the 

state. Parents pay only a monthly fee for food, but they have to pay additional fee for the activities 

https://bulgarianlaw.co/news/bulgarian-company-formation-process/
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outside of the state’s educational requirements (e.g. art classes, English classes, dance classes etc). 

There are private kindergartens, inlcluding such that offers education in English or German 

lanugage (mainly in big cities). The parents shall cover the full educational fee.  

Another opportunity is to hire a babysitter. You can search suitable babysitters according to 

your criteria on http://www.detegledachki.com or contact EURAXESS Bulgaria Contact Points for 

more information.  

There also is an easy way to register your business at http://bulgarianlaw.co/en/. Private 

education shall acquire the status of a legal person under the terms and conditions laid down in the 

Commerce Act, the Non-profit Legal Persons Act, the Cooperatives Act, or the legislation of another 

Member State. 

The name of a kindergarten, school, personality development support centre, or specialized 

auxiliary unit shall be written in the Bulgarian literary language and include the adjective “private”. 

Regarding the way a person/a legal person can set up a nursery, the Bulgarian law provides 

that the nurseries are permanent or seasonal and accept children between the ages of 0 and 3. 

The methodological management of the activity of crèches shall be carried out by the Ministry 

of Health through the regional health inspections, as well as by the municipalities. The persons 

involved in this kind of education have to be 

at least a nurse, an educator, a babysitter. 

All the persons involved have to have a 

good specialisation in the field of nursery. 

The children in crèche groups at 

kindergartens shall be raised, brought up, 

socialized and taught in accordance with the 

standards for the early childhood 

development adopted with an ordinance of 

the Minister of Health and the Minister of 

Education and Science. 

Private kindergartens and schools 

shall be those which are established by 

natural and/or legal persons as businesses, 

non-profit legal entities or cooperatives or undertakings under the laws of a Member State. 

Private kindergartens and schools shall engage it their activities after their entry into the 

register of the institutions in the preschool and school education system under the terms and 

conditions laid down in the Pre-school and School Education Act, promulgated, State Gazette No. 

79/13.10.2015, effective 1.08.2016. Natural and/or legal persons may establish private schools in 

accordance with Article 38 (1) and (2) and Article 39(2) (1-3) of the Act above. 

Private kindergartens and schools may conduct instruction and issue documents on the 

completion of a pre-school education level or a completed grade, stage or degree of school 

education in accordance with the requirements laid down in the Act and the laws of another Member 

State provided they have been licensed under the laws of that Member State and the teaching may 

combine the requirements of the education system of the licensing state, as well as the state 

education standards under Article 22 of the Act.  

State-owned, municipal and private kindergartens may work on the basis of copyrighted and 

innovative programme systems in accordance with the state education standard for pre-school 

education. 

 

Children from wealthy families can visit private nurseries. The most noteworthy advantages of 

visiting these institutions are small groups, own transport, the British national system of education in 

English, a variety of toys and activities for children. Most often nurseries use Montessori education 

system.  Private nurseries across Bulgaria are no more than 20. Children are from 2 to 6 years. One 

http://www.detegledachki.com/
http://bulgarianlaw.co/en/
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of these private educational centers is in the village of Bratovo. Also in Bourgas there is children 

preschool with teaching Russian and music talented children. 

For children with chronic diseases there are specialized institutions. In such places the 

reception carries out only after a medical examination. Also there is training program, which is 

according the particular disease. 

 

Link & info: http://bulgarianlaw.co/en/ 

 

CROATIA 

How to set up a company in Croatia in 5 steps? 

FINA (Financial agency). By going to Fina it is necessary to have a chosen name for the 

business. Availability of the company name will be checked by HITRO.hr. 

Public notary. All founders and directors must be present unless it’s otherwise agreed with a 

certified power of attorney. The required documentation is prepared and verified in the Notary’s office 

and then forwarded to the HITRO.hr. 

Court Register and payment. Returning to FINA, the certified documents will be handed over 

and the registration process in the court register will be started, so the initial payment will be done 

(share capital and fees). 

OIB (Personal identification number) and the Decision on the establishment. Waiting for the 

answer from the Commercial Court (usually within 24 hours). If previously everything is validly 

processed and delivered, the company will be registered.  Within 1-3 days, a Company registration 

can already be accessed. 

Bank. The opportunity for creating a bank account and the mandatory application in the 

Croatian Health and Pension Insurance is achieved by getting the Company registration, OIB and 

statistical number. 

If everything is going well, the complete Company setting up and the necessary time staying 

in Croatia for the Founders can be done in 2-4 working days. 

Pre-primary education in the Republic of Croatia comprises education and childcare for 

children of pre-primary age. It is realised through programmes of education, healthcare, nutrition and 

social care for children from six months of age until the start of primary education. Children who are 

not in in pre-primary education must be included in a pre-primary programme one year before they 

start primary school. Every child with inclusion requirements whose parents want them to attend a 

pre-school or kindergarten has priority enrolment in kindergarten. 

The main task of the pre-primary educational program as stipulated by the Ordinance on the 

Content and Duration of Pre-Primary Educational Program is to develop and improve the physical, 

emotional, social and cognitive potential of a child as well as to stimulate her/his communication 

skills needed for new forms of learning. 

The content, the programmatic tasks and the organization of the implementation of the pre-

primary educational program have to enable the meeting of all child’s needs, particularly the child’s 

needs for safety, belonging, love, self-respect and respect for others as well as the need for self-

realization of her/his personal potentials. 

The competences that a child needs to acquire and/or improve prior to starting primary school 

refer to the following:  

- communication in her/his mother tongue 

- elementary communication in foreign languages 

http://bulgarianlaw.co/en/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
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- mathematical competences 

- basic competences in natural sciences and technology 

- digital competences 

- learning to learn 

- social and civic competences 

- initiative-taking and entrepreneurship 

- cultural awareness and expression 

- motor competences appropriate to the child’s age. 

The educational process should provide each child with a programme that is firmly connected 

with the parents and the child's environment as a whole. Educators have autonomy in implementing 

the process of planning, programming, monitoring and evaluation of direct educational work with 

preschool children. It is important to have a comprehensive understanding of the child's 

developmental characteristics in order to ensure the optimal conditions for the development of the 

child. The ultimate goal of this approach is to train the child, help him/her to independently build and 

acquire knowledge. 

As stipulated by the Ordinance on the Content and Duration of Pre-primary Educational 

Program, the pre-primary educational program has to ensure to every child in the year prior to 

primary school the optimal conditions to develop and improve the skills, habits and competences 

that are to help her/him in adapting to school environment. 

Kindergarten/primary school and any other institution providing the implementation of pre-primary 

educational program are obliged to cooperate with parents, institutions and individuals that may take 

part in the education and care of children during that year. 

Moreover, the Ordinance on the Content and Duration of Pre-primary Educational 

Program recommends that settings establish continuity and cooperation between ECEC and primary 

education. There are practical measures to foster cooperation between ECEC staff and primary 

school teachers such as organised meetings to discuss children's transitions, dialogue between the 

respective professional development services, familiarisation with each other's activities and learning 

environments. The visits of ECEC children to primary schools are recommended. 

 

CYPRUS 

 

No Private School can operate unless it has been approved by the Minister of Education and 

Culture, upon recommendation from the Private Education Advisory Committee. 

Currently, 171 Private Kindergartens, 28 Private Primary Schools and 39 Private Secondary 

Schools operate in the Republic of Cyprus and are categorised in three types according to the 

curriculum offered. 

Schools of the same type: Private Schools of the same type are those schools which strictly 

follow the existing curriculum of Public Schools. 

Schools of similar type: Private Schools of a similar type are those schools in which 2/3 of the 

major subjects follow those in the Public Schools as to content and duration. 

Schools of a different type: Private Schools of a different type are those schools which do not 

belong to any of the above mentioned categories. 

For the establishment and operation of a Private School (Pre-Primary, Primary or Secondary) 

in the Republic of Cyprus, an approval by the Minister of Education, Culture, Sports & Youth must 

be obtained. 

Types of Private Schools 

Schools of the same type: Private Schools of the same type are those schools which strictly 

follow the existing curriculum of Public Schools; 

Schools of similar type: Private Schools of a similar type are those schools in which 2/3 of the 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html
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major and common core subjects follow those in the Public Schools as to content duration and study 

programmes; 

Schools of a different type: Private Schools of a different type are those schools which do not 

belong to any of the above mentioned categories. 

Name of the Private School 

The registered name should not be misleading in terms of the level and the type of the private 

school and the available study programmes; 

The registered name must distinguish itself from the names of other private or public schools; 

The registered name cannot include terms like “Academy”, “Academic”, “National”, 

“Pancyprian”, ‘European’, ‘International’, ‘Model’, ‘College’ or similar; 

The term “Private School” must precede the registered name to be given to the school and 

must also be on the seal, the signs, the 

advertisements, the certificates and, in 

general, on all the documents issued by 

the private school. 

 

Who is Eligible? 

Permission to operate a Private 

School in Cyprus can be granted to both 

natural and legal persons who reside in 

Cyprus or citizens of another Member 

State. An approval from the Minister of 

Education, Culture, Sports and Youth 

needs to be obtained, if the person is a 

non-citizen of the Cyprus Republic or 

another Member State. 

A private school cannot be established: 

(a) By a civil servant or official of a legal person governed by public law or an official of the 

Republic or another Member State, in active employment; 

(b) By a secondary school teacher, primary school teacher or other public school teacher, in 

active employment; 

(c) By a person convicted of a serious offence involving a lack of honesty or moral obscenity; 

(d) By an educational or civil servant of the Republic or another Member State who has been 

dismissed or whose services have been terminated in the past, by the public service or any service 

of the Republic or another Member State or legal person governed by public law of republic or a 

Member State or body of the European Union, due to serious disciplinary misconduct; 

(e) By a person employed by another Government or body; 

(f) Where, on the basis of the documents submitted and in accordance with the opinion of the 

Advisory Committee, it appears that the establishment of the school is not intended to serve 

educational needs within the Republic; 

(g) A general or limited partnership whose partner is a civil servant or a public school teacher; 

(h) By a limited liability company or any legal person established under the laws of the Republic 

of which a shareholder or consultant or partner is a civil servant or a public school teacher. 

Where to Apply 

The forms can be submitted either through the PSC Cyprus or by contacting directly the 

competent authority: Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. Primary Education Directors´ 

Office. 

 

 

Link & Info 
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https://www.businessincyprus.gov.cy/business-sectors/kindergarten/ 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/croatia/educational-guidelines_en  

 

https://www.vomi-consulting.com/en/guide-start-your-business-or-company-in-croatia 

 

CZECHIA
 

Opening a business in the Czech Republic brings a lot of advantages which could include 

mainly all taxes as follows: 15% and 22% of personal income tax 19% of corporate income tax, 21% 

and 15% VAT. 

The Czech Republic includes a number of incentives, such as exemption scheme car transport 

and reduced costs associated with the formation of the company. It can be said that it’s thanks to 

the above benefits that entrepreneurs from all over the world choose to open a business in the Czech 

Republic. 

The Education Act stipulates the goals and organisation of pre-primary education, including 

the duty to participate in pre-primary education and ways of its fulfilments. It defines nursery schools 

(mateřské školy) position in the education system and regulates their establishment and 

administrative matters. Details are regulated by the Decree on Pre-primary Education which lays 

down conditions regarding the operation and organisation of a nursery school, the extent of 

compulsory pre-primary education in a nursery school, the maximum and minimum numbers of 

children in a classroom and provides for their safety. It adjusts conditions for operation of forest 

nursery school and qualification requirements for its staff. It defines the way how to determine the 

level of the tuition fee for pre-primary education in public nursery schools. Catering services are 

subject to the School Catering Decree. Nursery schools are governed also by the Decree on Sanitary 

Standards in Institutions and Facilities for Education of Children and Youth which also sets out 

specific requirements for forest nursery schools. Further, the safety of children is subject of two 

documents: The Guidelines of the MEYS for Assuring Security and Health Protection of Children, 

Pupils and Students is binding only for schools established by the Ministry of Education, Youth and 

Sports but other schools can use it as well; The Minimum Safety Standard is recommended to all 

schools. 

Nursery school is organisationally divided into classes. It is possible to place children of the 

same or different age in a class and create classes that are homogenous or heterogeneous in terms 

of age. In the same way, it is possible to place children with special educational needs into a class 

of a common nursery school and create an integrated class. 

Nursery school can also be attended by children whose parents receive a parental allowance, 

namely in the case of children up to three years of age at most five calendar days in a month, in the 

case of children from age three regularly but no more than four hours a day or five calendar days in 

a month. 

The largest founding entity of nursery schools is the municipality; a small number of nursery 

schools have been established by private founding entities and churches. Nursery schools are 

established with full-day operation (more than 6.5 hours a day, but at most 12 hours a day), half-day 

operation (at most 6.5 hours a day) and boarding operation (full-day and night care). 

Preschool education can be provided for a fee with the exception of the final year of nursery 

school founded by the state, region, municipality or confederation of municipalities and of preparatory 

classes of elementary schools, where it is provided free of charge (where children are educated who 

have had their sixth birthday in the given school year and children who have been given permission 

to postpone compulsory school attendance). The amount of the fee is set by the director of the 

https://www.businessincyprus.gov.cy/business-sectors/kindergarten/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/croatia/educational-guidelines_en
https://www.vomi-consulting.com/en/guide-start-your-business-or-company-in-croatia
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#MSMT
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#MSMT
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school, who also decides on its reduction or remission. 

Classes of a nursery school fill to 24 children; the founding entity can allow an exception to this 

number but at most by 4 children. The lowest number of children is set at 13 in the case of a one-

class nursery school which is the only one in a municipality. A nursery school with two and more 

classes which is the only one in the municipality has on average at least 16 children in a class. A 

one-class nursery school has at least 15 children in a class and two - and more - class nursery 

schools have on average at least 18 children in a class. The founding entity can allow an exception 

of up to 4 children even to this number (this only applies to a founding entity which is the state, 

region, municipality or confederation of municipalities). 

The task of institutional preschool education is to complement family upbringing and in close 

connection with it assist in providing the child with an environment having sufficient multifaceted and 

adequate stimuli for its active development and learning. Preschool education should meaningfully 

enrich the daily programme  

 

Link & Info 

https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-

republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-

I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#MSMT  

https://www.msmt.cz/areas-of-work/preschool-education?lang=2 

 

DENMARK 
 

If you want to start your own business, you have to register your company with 

the Danish Commerce and Companies Agency. This must be done no later than eight days before 

you start any dutiable activities. Register your business online at virk.dk (in Danish). 

Conditions for starting a day-care centre in Denmark 

All day-care facilities in Denmark need to comply with the provisions in the Social Services Act, 

be licensed as required and function according to the safety rules. One of our agents who specialize 

in company formation in Denmark can give you more details. 

A preferred type of legal entity when opening a day-care centre for children is the private limited 

company whose members are only liable up to the extent of the invested capital. With the help of 

our agents, the company registration process will be handled as quickly as possible. 

Investors who set up a day-care centre for children in Denmark not only need to comply with 

the laws for these types of establishments but also create and develop a stimulating and educative 

environment for the children. 

Our Danish company formation agents can help you start a day-care centre for children. 

Daycare in Denmark is structured according to the age of the child and, the older the child, the 

more complex the services offered. Investors can choose to open a nursery and daycare center, for 

the youngest children or start a private kindergarten. Below we highlight four types of daycare for 

children, including for those with disabilities: 

- Nursery: these days nurseries welcome children between 0-2 years of age; 

- Daycare: this is a childcare facility focused on children between two and six years of age. 

- Kindergarten: for children between three and six years, with an option for after school in some 

cases; 

https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en%23MSMT
https://www.msmt.cz/areas-of-work/preschool-education?lang=2
https://www.companyformationdenmark.com/about-us
https://www.companyformationdenmark.com/
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- Special child care: centers that focus on special needs children, with special facilities and 

staff trained to provide the most suitable environment for these children. 

- All daycare centers in Denmark need to focus on the needs of the children and their 

harmonious development. 

The Danish nurseries, on the other hand, are run by the local municipality with trained 

pedagogues in charge. There are both autonomous nurseries taking care of children up to the age 

of 3, and integrated institutions housing both a nursery and kindergarten. In a Danish nursery, there’s 

a staff member for every 3 children. Children typically leave their daycare or nursery around their 

3rd birthday to join a kindergarten. 

Many expats and foreigners are surprised when they visit a Danish kindergarten. There’s 

very little focus on ”preschool” elements until the last year, where the staff introduces more play-

based learning and concentration tasks to make the children ready for school. Until then, the core 

focus is on motoric development, creativity, learning social skills, and language development. 

There’s a kindergarten teacher for every 5 children making it possible to do dedicated 

projects with small groups. There’s a dedicated focus on the development of the individual child, 

and parents are guided and challenged by the staff to help their children evolve. 

Denmark is well-known for specialized institutions like farm- and forest kindergartens where 

children are outside most of the day, and even the traditional kindergartens typically have large 

playgrounds and take on lots of excursions with local zoos, theaters, and parks being preferred 

destinations. 

 

ESTONIA 

 

         There are two types of kindergartens in Estonia – municipal (93%) and private (7%). In 

municipal kindergartens, you will pay a small tuition fee and the cost of meals. 

In private kindergartens, the fee is much higher and additional admission conditions can apply. 

To start a business in Estonia is easy, accessing the following link: 

https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/process 

A private nursery school in Estonia is an agency of a public limited company or private limited 

company entered in the commercial register or of a foundation or non-profit association entered into 

the non-profit associations and foundations register (hereinafter owner), which operates in 

accordance with Acts, legislation issued on the basis thereof and the articles of association of the 

owner of the private school and the statutes of the school. 

The name of a private nursery school must be clearly distinguishable from the names of other 

educational institutions entered in the Estonian Education Information System founded on the basis 

of the Republic of Estonia Education Act. An application for an activity licence is reviewed by the 

Ministry of Education and Research. 

Accordingly to the law, a contract between legal representative of child and the owner of a 

private school occurs. The owner of the private nursery undertakes to provide the child with 

education which conforms to the curriculum. The children/legal representatives follow the legal 

instruments of the owner of the private school and pay the tuition. A contract is concluded not later 

than ten days prior to the due date for the payment of the first tuition, but not later than within ten 

days before the studies are to commence. 

The owner of a private school has a separate budget for the private school and it is kept apart 

from the accounts of other agencies. 

The statutes of private schools are brought into conformity with this Act by 1 September 1999. 

 

 

Link & Info 

 

https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/process


19 
 

https://www.companyformationdenmark.com/ 

 

https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-

business#:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish). 

 

https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-

denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%2

0kindergarten 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-20_en#Law 

 

 

 

FINLAND 

 

There are only a few private educational institutions in Finland, about 3% from the whole 

number of schools. 

In Finland, municipalities offer municipal early childhood education at day-care centres, for 

example. There are also private day-care centres. If you also look after your child at home after the 

period of parental leave, you are entitled to leave from work for childcare purposes until the child's 

third birthday. 

The different forms of private early childhood education include private day care centres or 

private group family day care centres, family day care providers, day care given by a child carer 

hired by the family to work at their home 

You can apply for early childhood education directly from a private day-care centre or a private 

group family day-care centre. 

You can also seek a private family day care provider who will look after children in his or her 

own home, or hire a child carer to work in your home. If you hire a child carer to work in your home, 

you become an employer and must attend to an employer’s obligations. The InfoFinland page can 

offer details. 

The municipality supervises private early childhood education. 

The costs of private early childhood education vary. However, you can receive support for it 

from Kela. In such a case, private early childhood education does not necessarily cost much more 

than municipal early childhood education. 

Private providers are allowed to gain profit and they are only required to make a notification 

prior starting to operate. Provided education and care, however, has to meet the criteria set out for 

early childhood education and care providers. The Early Childhood Education Act (540/2018) and 

the national core curriculum bind also private service providers.  

Setting up a business in Finland: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-

finland/startup-in-finland/setting-up-a-business 

 

FRANCE 

 

Private educational institutions accommodation with contract is an establishment that does not 

have a chord sign with the state. This establishment must be declared at the opening. 

The director transmits the declaration to the mayor, the prefect and the procurator of the 

Republic. 

Opening automatically after a period of three months from the date of declaration, free of 

opposition at the time of opening. 

https://www.companyformationdenmark.com/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business%23:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish).
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business%23:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish).
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-20_en%23Law
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/startup-in-finland/setting-up-a-business
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/startup-in-finland/setting-up-a-business
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The private school without contract is not obliged to follow the programs, nor to respect the 

timetables of public education. 

On the other hand, it must enable children to acquire knowledge of the common core of skills. 

The state does not cover the remuneration of teachers. It is the establishment that recruits the 

teachers and pays them. 

You can choose the legal structure of your nursery school: a) an association – as soon as your 

objective is to be of service to families by offering a quality school for their children, without having 

the objective of deriving significant benefits and income, the association seems to be the most 

suitable and advantageous form to manage your school; b) a company – indeed only the company 

will allow the creator to remain absolute master on board while being remunerated. 

Most of the creation of commercial companies takes place either in the form of an SARL 

(limited liability Company) or in the form of an SAS (simplified joint-stock company). Both can be 

formed by a single partner. It will then be a EURL or SASU. 

France has a generous supply of pre-school and daycare centers. It can still be challenging to 

find an open spot, especially in childcare centres in Paris. How can you find a daycare centre and 

successfully put your child into the childcare system in France? 

Parents can send their babies to both publicly and privately-run nurseries, called crèches, as 

soon as the child is three months old. This coincides with the end of the average maternity leave. 

French public nurseries and daycare 

centers receive funds from local and regional 

authorities and parental fees. Most are open 

11 hours a day and close only for one month 

over the summer period. 

All public and private nursery staff 

must meet strict standards of training. They 

also must hold a childcare diploma. For 

information on the crèches or haltes 

garderies in your area, consult your local 

town hall, mairie. 

All French cities offer this service. 

However, small, rural localities may have a 

limited number of places while in big cities, 

demand often outstrips availability. No matter 

where you live, you should put your name down in advance. This is sometimes the first thing a 

French family does as soon as they find out they’re expecting. 

Children in France can begin public nursery school, or école maternelle, as early as two years 

old. This presumes the child can use a toilet properly. 

School is not mandatory until age six. While the maternelles receive government funding, they 

do not guarantee placement. Register your child early to guarantee their place. 

The school-day here includes three hours in the morning and three in the evening; parents are 

allowed to pick up their children for the lunch break, which is often two hours long. 

It is common for schools to offer both a lunch service and a childcare service, service de 

puériculture, on the premises both before and after school and during school breaks; while the 

schooling itself is free, you pay for these additional services. Fees are usually quite reasonable. 

The maternelle is not merely daycare; they teach a state-mandated curriculum. Children who 

miss these years of preparation may be at a disadvantage when they start primary school at age six. 

   

 

Link & Info 

https://www.fondationpourlecole.org/creer-son-ecole/ 

https://www.fondationpourlecole.org/creer-son-ecole/
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GERMANY 

 

Germany is one of the most attractive countries in Europe for foreign investments. Company 

formation in Germany consists of several basic steps that refer to the preparation of the company’s 

documents and its effective registration with the German authorities.  

More details can be found on: https://www.companyformationgermany.com/ where you can 

find an instant tax calculator and types of companies as well.  

Childcare in Germany is supported by the state and includes both centres for small children 

and the kindergartens for older ones. All children have a guaranteed place in a day-care facility and 

this opportunity is one that allows them to have access to learning opportunities, socialization, and 

an overall beneficial development. 

Opening a private day-care centre for children in Germany is possible in all major German 

cities and one of our German company formation agents can assist you throughout the initial 

company formation stages and later on for proper licensing. 

How to start a day-care centre in Germany 

Day-care facilities offer yearly services for children, typically between one and three years of 

age. Childcare in Germany can be very well categorized according to age. Nurseries are for very 

small children in general, mostly toddlers, this is a preferred type of day-care for parents who do not 

have other options in terms of childcare at this age. 

Starting a private nursery in Germany will involve a few steps and will require proper licensing. 

Companies can obtain the necessary permits and licenses from the regional authorities or at a 

municipality level. The process can depend depending on the Länder (federal state) in which the 

day-care facility is opened. One of our agents who specialize in company registration in 

Germany can give you more details about licensing and monitoring for these types of 

establishments. Day-cares for children in Germany need to comply with the requirements for offering 

a safe environment for the children and also the learning and development opportunities they need. 

For more information on how to open a German company that offers these types of services, 

please contact the experts at: clients@lawyersgermany.com 

If you’re unhappy with your current childcare situation or are looking to take the next step in 

your career in education, opening your own 

kindergarten (Kita or Kindertagesstätte in 

German) can be a great option. There is a 

huge demand for open Kita spots in almost 

every federal state in Germany, even 

outweighing the supply in many cases. This 

guide will give you all the information you 

need to know when opening a Kita, 

obtaining the necessary operating licence 

and creating your business plan. 

Childcare is a task that carries great 

responsibility. You, therefore, need a licence 

before you form your company. You’ll first 

need to acquire an operating licence and 

prove that the children enrolled in your Kita 

will be cared for by qualified professionals. 

https://www.companyformationgermany.com/
https://www.companyformationgermany.com/
https://www.companyformationgermany.com/register-company-germany
https://www.companyformationgermany.com/register-company-germany
https://www.companyformationgermany.com/contact
mailto:clients@lawyersgermany.com
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Your local youth welfare office (Jugendamt) will issue your licence once you meet all requirements. 

To apply, you need a detailed business concept that includes your pedagogical goals, your 

professional qualifications and examples of day-to-day routines, among other things. In addition to 

an operating licence, you must also find a suitable building designed for commercial use. And of 

course, you can’t form a company without a detailed finance plan. To open a Kita as a gGmbH or as 

an association, you must also submit an application for non-profit status (Antrag auf 

Gemeinnützigkeit). Be sure to take out the most important insurances such as commercial insurance, 

business liability insurance and business contents insurance. 

In order to gain parents’ trust, you need to have a convincing pedagogical concept. Your plan 

also has to ensure financial stability.  

An important aspects of your finance plan 

Every new business needs capital. If you want to open your own Kita, you may be able to 

obtain access to government support. To receive such support, you have to have already been 

accepted into your youth welfare office’s requirements plan. Your youth welfare office is the best 

source of information regarding government subsidy programs for entrepreneurs provided by federal 

states and municipalities. Your financial plan should address the following costs: 

• Capital requirements for the business’s initial phase 

• Costs for consultation and bureaucracy/lawyers during the founding phase 

• Capital requirements for furnishing the Kita’s location (furniture, toys, hygiene products) 

• Ongoing operating costs (rent, electricity, heating, EDP) 

• Taxes and insurance 

• Financial reserves for unexpected events 

You must develop a concrete childcare concept. Your concept should clearly answer the 

following questions: 

• What is your pedagogical vision? 

• Who are the childcare practitioners? 

• What learning opportunities will be offered? 

• Will spots be offered to children with special needs? 

• How large will the groups be? 

• How much influence will parents have? 

• What age group will be served? 

• How will business days and holidays be handled? 

• How will children be settled into your new Kita? 

• What special rules will be defined (mandatory vaccination, etc.)? 

• How will daily routines be managed? 

 It is very important to find a right and good location for the centre 

The legal specifications governing this decision are especially strict, as building safety and 

security is particularly important when it comes to childcare centres. These specifications address 

details such as stair safety. There must also be group rooms where the children can play safely. An 

outdoor space, or at least a nearby playground, is usually required. A sufficient number of 

washrooms and lavatories dependent on the number of children enrolled in the Kita is a must. 

Spaces for napping and a room to store buggies are also among the minimum requirements. 

 

GREECE 
 

If you want to start your own business in the field of education, in our case, a nursery school, 

there is a Ministerial Decision No. D22 / OIK. 11828/293/2017, defining conditions for the 

establishment and operation of Care Units, Preschool Education and Training by Private Law, for-

profit and non-profit organizations. 
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Nursery for infants from 2 months to 2.5 years, with or without food (milk will definitely be 

prepared). 

In order to have a private nursery it is necessary to have a suitable plot of land for the 

construction of a building or an existing building with the appropriate area of the plot. 

Application of the natural or legal person, stating his / her details (or his / her details according 

to the legal person in charge of the legal entity), the name, the type of Unit (Nursery, Nursery, or 

Nursery, etc.), the headquarters, the maximum number of infants or toddlers that will be served and 

the specific purpose of the Unit. 

Description of the distinctive title of the Unit you want to start and an existing building or a piece 

of land where to build. 

Submission of the relevant construction permit, and the relevant permit for arrangements or 

repairs or settlement, if required, as well as the certificate of legality and their ability to be used for 

this purpose, with a request for issuance from the competent planning office of a new use permit, 

according with the provisions in force at the time. 

All the mentioned permits and certificates are issued by the competent town planning, in 

accordance with the current provisions. There also are specific conditions regarding the professional 

training of the employed staff. 

Pre-school is not compulsory. Children from two-and-a-half years of age can be enrolled in 

either public or private crèches (vrefonipiakoi paidikoi stathmi); some have nursery classes (nipiaka 

tmimata) as well as kindergartens (nipiagogeia). Public schooling (including books) is free of 

charge. 

To enrol at a nursery, parents will need to provide the following: 

• An application form 

• A birth certificate for the child 

• The child's health book 

Schooling is compulsory from the age of six. Children who will have reached the age of five 

years and six months on 1 October may enrol in primary school for the upcoming year. 

It is an inside joke among Greeks, 

that the best day care is grandparents. 

Indeed, in this nuclear type of 

Mediterranean family a lot of retired 

grandmothers will assume the 

responsibility of looking after the child 

when the mother gets back to work -- many 

of them will even relocate so that they're 

closer to the area their children and 

grandchildren reside. 

There are several public childcare 

centres in the country -- with ninety-nine of 

them operating within City of Athens 

boundaries. They are mostly state-funded but parents have to pay an average stipend of 70 euros 

per month, depending on their income. The waiting list is very big and sometimes there are not 

enough places for kids. But if you manage to secure a spot, bear in mind that public day cares end 

at 4 p.m., so this makes it challenging for working parents to make it without relying on family or a 

nanny for at least a couple of hours. Private day cares cost 300-500 euros per month and, if you add 

that to the fact that currently that's the minimum salary in Greece, it's no wonder many women 

choose to quit their jobs to raise their kids themselves. 

Another option is a nanny, which can cost you anything from 400-800 euros monthly. 

Unfortunately there is no government agency that runs checks or provides certifications for private 

day care centres or nannies, so you'll have to rely on friends' experiences and word of mouth. That 
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being said, there's a new website that aims to help you with that, by connecting you with a network 

of nannies and tutors you can later rate and evaluate. 

As for pre-school, it is not mandatory. If your child is at least two-and-a-half years of age, they 

can be enrolled in either public or private crèches, some of which have nursery classes as well as 

kindergartens. To enroll at a nursery, you will need an application form, your child's birth certificate 

and their health booklet. Once your child reaches the age of five years and six months on 1 October, 

you should enroll them in primary school for the upcoming year. 

Activities with children 

Depending on the area you live in, there are probably many activities you can enjoy with your 

young ones - from taking them to visit one of the country's many museums to exploring the nature 

to playing at a playground. There are many free, open-air playgrounds, especially in the big cities, 

but bear in mind some of them can be quite old. There are also several amusement and water parks 

across the country that the little ones can enjoy, especially in the spring and summer months. 

 

   

Link & Info 

https://artion.gr/en/starting-business-in-greece 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-33_en 

 

 

HUNGARY 

 

Day care for children under the age of three must be provided within the framework of nursery 

care. All forms of care that provide care for children under the age of 3 are considered nursery care. 

In the new system of nursery care, the nursery means the institution of traditional nursery, 

which provides day care according to the National Core Programme of Nursery Education and Care. 

The aim of the National Core Programme of Nursery Education and Care (hereinafter: the 

Core Program) is to provide a framework for professional work in institutions providing nursery care 

and services in Hungary. The content and approach of the Core Program are in line with the Basic 

Law of Hungary, the legislation on the education and care of children under 3 years of age, the 

traditions and values of nursery education, the national characteristics and the results of recent 

research studies in the field of early childhood. The chapters of the Core Program apply to all types 

of nurseries (nursery, mini nursery, workplace nursery and family nursery), taking into account each 

form of care. Based on the relevant legal regulations, the needs of the service users and the 

institutional conditions, the nursery care institution and service provider must develop a professional 

program, which complies with the provisions of the Core Program. 

Nursery care is an institutional and complex service provision in terms of standards, qualified 

professional staff and material conditions. 

In order to open a private nursery in Hungary, you have to know the special conditions asked 

by the authorities. The following link will help you to start your own successful business: 

https://www.myvillage.com/member 

Nursery (Bölcsőde) 

State-run childcare is free and nurseries accept children between 20 weeks and three years 

of age. Maternity benefits are relatively long in Hungary (up to three years), which means that many 

children don't start until the age of two. The following documents (of the child) are necessary to 

register with a local bölcsőde: 

• Birth certificate 

• Health insurance card 

https://www.nannuka.com/en
https://artion.gr/en/starting-business-in-greece/
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/03/macske.hu-feladatok-bolcsodei-neveles-gondozas-orszagos-alapprogramja.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/03/macske.hu-feladatok-bolcsodei-neveles-gondozas-orszagos-alapprogramja.pdf
https://www.myvillage.com/member
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• Address card 

• Vaccination book 

Children have to be assessed by their paediatrician to determine whether they can join a 

crèche, and if they have special needs to see whether they can be integrated into a regular group. 

Admission requirements vary from municipality to municipality. They usually require that 

parents are local residents, that they are employed, or full-time students, or official caregivers. If 

employed, parents need to provide proof of employment. Some areas also require a 

recommendation from the health visitor and a document from the relevant crèche. Some districts 

only accept applications once a year, while others accept applications all year around. 

Private nurseries (magán bölcsőde) are available and there are also several international 

kindergartens in Hungary. 

Private childcare 

Childminders (családi napközi or csana) in Hungary have to be registered and certified. 

Babysitters are not regulated, although some may have completed state-run courses. Most 

parents find babysitters through word of mouth, but there are often advertisements in local papers 

and supermarkets. It is usually possible to find English-speaking nannies and babysitters. 

 

IRELAND 

 

Pre-school is optional in Ireland. Under the ECCE scheme children are entitled to a year of 

free pre-schooling in the year prior to starting primary schools. Prior to this, parents must pay for 

their children to attend. 

The scheme provides three hours per day, five days per week over 38 weeks. The programme 

is available to all children who have turned 2 years and 8 months of age before 1 September. If your 

child attends the care service for longer than this, then you will be charged for that extra time. 

Pre-school in Ireland takes the form of privately run crèches, play-schools and Montessori 

schools. Children can attend for one year or two years at the ages of three and/or four. 

Full day care provides children three months to six years structured care for over 3.5 hours a 

day. Some services may also include after-school care. Providers include day nurseries and crèches. 

Below there is a web site address which guide you through the whole process of starting up a 

nursery. 

Setting up your own creche is one answer to the problem of supply and demand. But anyone 

under the illusion that a creche can be set up in the front livingroom, should think again. It's a lot 

more complicated. Running a creche or nursery school is a commercial enterprise and planning 

permission, fire regulations and health board notification all come into the equation. 

Planners will consider the size of the premises, what provision there is for drop-off parking and 

whether neighbours will be inconvenienced. Hours of operation are normally limited to Monday to 

Friday, 8 a.m. to 6 p.m. and permission is granted on the proviso that the premises complies with 

the Childcare Act 1991 and subsequent amendments and additions and is registered with the local 

health board. 

Safety governs most of the regulations covering childcare facilities and it is based on common-

sense. Child-proof locks, handrails at child height, thermostatically controlled water, socket covers, 

low level windows made safe - these are all outgoings that will be recouped once the creche is up 

and running. Outside play areas need to be enclosed and should have ground covering that will 

cushion falls. Many creches use small pebbles because children can't run too fast on this type of 

surface. When the Clonskeagh creche opened for business there was a nice lawn at the back for 

outdoor play, which turned into a mudbath in a matter of weeks. They replaced this with pebbles laid 

on well-drained ground, with a membrane under the gravel to keep dust to a minimum. Good sturdy 

swings and slides from a reliable manufacturer are sensible long-term investments. An essential 

booklet for anyone thinking of starting a creche is the explanatory guide to requirements under the 

http://www.citizensinformation.ie/en/education/pre_school_education_and_childcare/early_childhood_care_and_education_scheme.html#l62fd2
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Childcare (Pre-School Services) Regulations 1996, available from the Government Publications 

Office at Molesworth Street, Dublin 2 at a cost of £3. 

Barnardos have also compiled a useful information pack - Establishing a Day Care Service - 

which is available for £25 from the National Childrens' Resource Centre at Christchurch Square, 

Dublin 8. Alternatively, it can be read at the centre on weekday mornings 9.30 to 1.00 p.m. 

It is a good idea to invite the local health board inspector to call and give advice on the 

regulatory aspects of converting the house to a pre-school facility. Once registered, the inspector 

will call "from time to time" to confirm that the rules are being followed. 

You will also have to register the business with the tax office. Insurance will be essential and 

the cost of this will vary depending on child numbers and whether they are attending full or part-time. 

Employees liability insurance will be another insurance outlay. Like any other business, a creche will 

only survive if it makes a profit so plan finances carefully. Some Area Partnerships have funding for 

the provision of childcare facilities so this is worth checking out. One bonus of running your own 

creche is the saving in childcare costs. With five small children between the two families, the Darlings 

and the Sheridans are saving about £1,500 a month by running their own pre-school. Apart from 

play equipment, books, music and an easy-clean kitchen, you will need an entrance lobby with 

storage for coats and a change of clothes for each child, a rest room with sleeping facilities for under 

twos and separate activity rooms for each age level. Nappy changing facilities, a toilet and hand-

basin for every 10 children and a separate washroom for adults are also health board requirements. 

Toys and books are not a huge initial expense according to most creche owners, and can be 

bought at any reliable wholesaler. Little Feat bought the bulk of their equipment at Little Tikes and 

the Early Learning Centre (the latter is not wholesale but pre-school groups get a discount). 

 

   

Link & Info 

https://www.earlychildhoodireland.ie/work/operating-childcare-service/setting-childcare-service/ 

 

 

 

 

ITALY 

 

The constitutional principle of freedom of education is realized on national territory through 

state and non-state schools. Article 33 of the Constitution allows, in fact, institutions and individuals 

to establish schools and educational institutes. These schools, defined as non-state, can be: 

- parity (recognized under Law 62 of March 10, 2000) 

- not equal (decree law 250 of 5 December 2005, converted by law 27 of 3 February 2006) 

- Foreigners (Decree of the President of the Republic 389 of 18 April 1994) 

The nurseries are public or private for children aged 0 – 3. 

The majority of children in Italy attend public schools, with private schools taking in as little as 

10% of children in the country.  

When it comes to the quality of education, public schools are perceived as having equal or 

even better performance than private schools. 

Nursery school is not mandatory in Italy. 

In particular, independent schools must guarantee: 

• an educational project coherent with the principles of the Constitution and a three-year 

educational offer plan (Piano triennale dell’offerta formativa - PTOF) drawn up in accordance with 

current regulations; 

• the certification of the management title and the transparency and publicity of balance; 

https://www.earlychildhoodireland.ie/work/operating-childcare-service/setting-childcare-service/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-32_en#PTOFGlossary
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• the availability of premises, furniture and teaching equipment peculiar to the type of school 

as required by the current regulations; 

• the presence of collegiate bodies that guarantee the democratic participation; 

• school enrolment for all students, provided that they hold a valid qualification; 

• the implementation of the current regulation on inclusion; 

• the organisation of complete courses that cover all grades of an educational level; 

• qualified teaching staff; 

• contracts for management and teaching staff compliant with the collective national labour 

contract. 

Private entities submit their request to the relevant Regional School Office that verifies the 

respect of the requirements and can accept or refuse the application, as well as, following recurrent 

controls, withdrawal the recognition of parity. 

Independent schools with parity are free to choose their own cultural orientation and 

educational/teaching approach. 

Moreover, they deliver the same certificates and qualifications of State schools. Independent 

schools with parity do not receive direct financing from the State. Indirect financing comes 

from grants to pupils and tax relief for families; however, a direct form of financing is maintained for 

primary and pre-primary schools. In particular, for pre-primary schools it is maintained because non-

State (either private or public) pre-

primary schools cover almost the 40% of 

the requests. Additional regional funds 

are provided directly to schools or to the 

students’ families. 

Nursery schooling 

Children may attend day nurseries 

(asilo nido) fairly soon after birth, or pre-

school (scuola maternal/scuola 

dell'infanzia) from the age of three. 

Day nurseries accept children as 

young as three months of age and are 

generally used by working parents. 

Costs are based on the nursery and 

number of hours children attend, but 

generally state-run nurseries are less 

expensive than private ones. Places in these nurseries are therefore more in demand and often have 

waiting lists. Priority is usually given to working mothers, low-income parents and parents of 

handicapped children. 

Nursery schools generally operate from 08:30 to 12:30, though parents may leave their 

children for extended hours. 

 

 

NETHERLANDS 

 

The Netherlands has no formal educational provision for children under the age of four. The 

compulsory school-starting age is five, but children may – and almost all do – begin primary school 

at the age of four. Outside the formal education system there are, however, childcare facilities for 

younger children such as day nurseries and playgroups. Childcare facilities, in the form of out-of-

school care, are also available for children of school age. Up to February 2007, childcare fell under 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/administration-and-governance-central-andor-regional-level-39_en#USR


28 
 

the responsibility of the Ministry of Social Affairs and Employment. As of March 2007, it falls under 

the responsibility of the Ministry of Education, Culture and Science. 

Day nurseries provide childcare for children from six to eight weeks of age until their fourth 

birthday. Children in day nurseries usually have parents who work or study. Ordinary day nurseries 

are open Monday to Friday from 8 a.m. to 6 p.m. Someday nurseries close for a fixed number of 

days or weeks per year, such as around Christmas or during the summer, or have staff training days. 

The children are divided into groups according to age or are put in groups which have a mix of 

children between 0 and 4 years. Although childcare is charged by the hour, parents can usually only 

purchase childcare in five-hour blocks (morning and afternoon). Many day nurseries have a child 

development policy that prescribes a minimum number of blocks per week. The nursery can receive 

children aged 12 months to 4. 

Providing childcare facilities is not a task for government. The Childcare Act provides 

safeguards for the funding and quality of childcare, as well as quality control. Childcare organisations 

themselves bear the primary responsibility for the quality of childcare. Municipalities are responsible 

for monitoring compliance with quality requirements (such as group size, development and learning 

policy, and risk assessment) 

A useful link: 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-

starting-a-childcare-centre/ 

If you intend to start a childcare organisation (nursery, daycare or after school care facility) in 

the Netherlands, you must observe various government rules and regulations. You can use this 

checklist to quickly determine which obligations you must fulfil. This checklist serves merely as a 

guideline. Several steps can be carried out at the same time. Consult your local municipality 

regarding the order of the steps. 

Entrepreneurs who intend to stay in the Netherlands must fulfil a number of conditions. If you 

are from outside the European Economic Area, you may require a residence permit. There are 

interactive tool such as Coming to the Netherlands as an entrepreneur which can help you find out 

quickly if this is true for you, and tell you what other obligations you have to fulfil. 

If you plan to start doing business in the Netherlands, you will also need to have or apply for 

a business bank account (IBAN). The Dutch Banking Association has created a Quick Scan to help 

you find out if you are eligible. 

Have you found a suitable location? Make sure it is in line with your municipality’s zoning plan. 

And check which permits you will need. Is your location not suitable for childcare, according to the 

zoning plan? You can apply for an all-in-one permit for physical aspects to build, alter or renovate a 

building. Once you have the permit, you can apply to the municipality to change the zoning plan. 

Do your plans involve demolishing an existing building? Then notify your municipality of your 

intentions. Is your building listed? Then you may not be allowed to alter or demolish it, and strict 

rules will apply to any renovation work you want to carry out. 

There are may internet contacts which can guide you through the information you need and 

help you to open your private nursery. 

 

POLAND 

 

Institutions providing care to children below the age of 3 in Poland include crèches, kids’ clubs 

and day-care providers. Currently, the main legislative act regulating activities of various childcare 

settings for this age group is ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3.(Act of 

4 February 2011 on the Care for Children Aged up to 3 Years). The responsibility for childcare now 

rests with the Minister of Family, Labour and Social Policy. At the end of 2019, there were 

approximately 4,400 crèches and kids’ clubs, with crèches and crèche units representing 83.3%. 

The number of childcare providers has been steadily growing. 

https://business.gov.nl/regulation/residence-permit/
https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/permits-and-visa/coming-to-the-netherlands-as-an-entrepreneur/
https://business.gov.nl/regulation/zoning-plan/
https://business.gov.nl/regulation/all-in-one-permit-building/
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Slightly more than 1.1 million children attended 12,500 nursery schools (przedszkole), 

including around 40% of children in non-public nursery schools, administered by natural persons and 

legal persons, including religious organisations and various associations. In total, 247,500 children 

attended 7,900 preschool classes in primary schools. Nearly 33,800 children were enrolled at around 

1,700 other preschool education settings (preschool education units and centres); most of them (over 

60%) were enrolled in non-public settings. The rate of participation in preschool education for 

children aged 3 to 5 years was 87.3% (an increase by 2.6% as compared to the previous year). 

Legal entities (which are not local government units) and individuals can set up and run both 

public and private kindergartens, preschools and preschool education complexes. In order to set up 

a kindergarten, an authorization must be obtained from the commune responsible for the place 

where the kindergarten is located, as well as a record kept by the commune. Permission and entry 

are obtained at the request of the founder. The application (statement) should contain information 

such as the name of the point, the daily number of class hours, the conditions for the admission of 

children to courses and data on teacher qualifications. The registration for registration should contain 

a project prepared for the organization of preschool education to be implemented in a given form. 

The development of a non-public kindergarten or any other form of preschool education does 

not require registration at CEIDG. However, in the case of legal entities (Limited Liability Company, 

Joint Stock Company) it is necessary to register with the National Court Registry (biznes.gov.pl). 

Setting up a business is therefore only necessary for other forms of childcare provided in a dimension 

other than kindergartens, preschools or pre-school education teams. Such economic activities must 

not employ teachers and comply with the regulations on the premises, but do not have the status of 

preschool education institutions. 

Business registration is free. It is also very simple and comes down to a few steps: 

1. CEIDG - an application for business registration for individuals must be submitted, ie the 

CEIDG-1 application. This can be done electronically at ceidg.gov.pl or ifirma.pl/ceidg, by registered 

mail or in person at any office of the city / commune / district. The CEIDG-1 application is also an 

application for a REGON number, a PKD code, a PIN number and an application to the tax office 

and to ZUS / KRUS. The CEIDG application also indicates the form of taxation. 

2. The application for registration of non-public schools and institutions - in the city or municipal 

office where the kindergarten will be located, the application of the kindergarten for the register 

should be submitted together with the required documents. You will need to attach, among other 

things, a list of teaching staff, information about the accommodation conditions or the opinion of the 

competent county state health inspector. A copy of the certificate of registration of the kindergarten 

in the register, subsequently issued, is also sent to the school council and the fiscal body. 

 

   

Link & Info 

 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-

starting-a-childcare-centre/ 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

 

 

PORTUGAL 
 

The day-care centre welcomes children up to 3 years of age, during the period corresponding 

to the impediment of the parents or those who exercise parental responsibilities. 

These establishments intend to give an individual and personalized service, enhancing the 

children's development, supporting the parental guardians to fulfil their obligations. 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-starting-a-childcare-centre/
https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-starting-a-childcare-centre/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
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In order to accommodate children up to 5 

years old, they must license the activity of 

Kindergarten, these establishments being 

authorized by the Ministry of Education. 

The application for an operating license can 

be made online or in person at district social 

security centres. 

The waiting time between the request for 

inspection and approval may take up to 45 days, 

corresponding to 15 days until the inspection plus 

30 days for approval. 

All detailed information on how to open a day 

care centre is available in the Practical Licensing 

Guide for the Activity of Social Support Establishments which can easily be found on internet Guia 

Prático de Licenciamento da Atividade dos Estabelecimentos de Apoio Social. 

There also is an important link to detailed information about opening a private education 

business:  

 

 

ROMANIA 

 

In order to open a private nursery in Romania, you make specific and complicated steps. 

The procedure involves purchasing a space suitable for this type of activity, equipping the 

space for nursery and preparing the file for authorization to be submitted to ARACIP, an institution 

subordinated to the Ministry of Education and Culture, for scheduling the evaluation visit. 

(https://aracip.eu/). 

The file with all the regulations and requirements in force necessary for obtaining the operation 

authorization from the Ministry of Education and Research can be found at ARACIP. 

Accreditation is obtained in two stages. The first is the temporary operation authorization which 

constitutes the act of establishing the educational unit, and the second is the accreditation, for which 

the documentation is submitted to ARACIP no later than two years after graduating the first 

promotion/first schooling cycle of the authorized educational unit. 

The necessary sum of money to support your business in this field is between 75 thousands 

euro and 200 thousands euro. 

Success in this kind of educational field is ensured by the seriousness in respecting the 

educational services included in the offer, by the attractive and stimulating educational environment, 

secured as close as possible to the family environment, by another way of approaching the child-

school-parent triad, as well as the adequate endowment of a European education. 

Private education continues to face a number of systemic problems which on the one hand 

create major barriers to entry for new entrepreneurs and on the other hand make it difficult or even 

block the efficient operation of existing units due to several different regulations between the public 

and the private sector, says the Patronage of Local Investors. Finding or building suitable buildings 

for nurseries, the cumbersome documentation that a private investor has to do, the accreditation that 

involves a rather long process and last but not least the very large amount of money to invest are 

obstacles for many entrepreneurs even if the number of nurseries and kindergartens has grown 

recently in Romania. 

 

 

 

 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/25876/N43_licenciamento_actividade_estabelecimento_apoio_social/015b2d1a-f7b2-44b7-8e3d-8b1352ce89a9
http://www.seg-social.pt/documents/10152/25876/N43_licenciamento_actividade_estabelecimento_apoio_social/015b2d1a-f7b2-44b7-8e3d-8b1352ce89a9
https://aracip.eu/
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Link & Info 

 

https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-

praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx 

 

 

 

SPAIN 

 

Childcare in the private sector is available and in the larger cities and towns there is normally 

a good choice of facilities. There are nurseries (known as Guarderias or Casas de ninos) and pre-

schools (often known as Escuelas Infantiles). Those in larger towns and cities frequently have 

English- and Spanish-speaking staff. It is common for there to be regular visits from medical 

personnel as part of the services on offer. Meals are usually provided and many schools place a 

strong emphasis on healthy eating from a young age. 

It is also common for pre-schools to be registered with the Ministry of Education or with the 

local authorities and to publicise this as a guarantee of quality. 

As the Spanish can work long hours, many nurseries stay open into the evenings all year 

round. Typical hours are from 07:00 to 21:00 with actual activities running between the hours of 

10:00 and 17:00 

Some nurseries provide bus services to pick up and drop off children. 

From 0 to 3 years old children can enrol in what is known as early childhood education or 

preschool. This schooling is not compulsory, but neither is it free (it is the only educational stage 

parents must pay for in Spain). 

Although it is true that there are public kindergartens (with about 20-25 children per class), 

those are still paid options. Of course, they are a cheaper alternative when comparing with private 

kindergartens, although in many cases there is not much difference when it comes to price. However, 

for the same price, these nurseries usually include lunch. 

Ownership of first cycle educational centres of early childhood education will be recorded in 

the Regulated Registry Decree 151/1997, May 27, which creates the Register of Educational Centres 

of the Autonomous Community of Andalusia. 

In order to open a childcare centre you have to register your business. 

 

  

https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx
https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx
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Grant project "Development and implementation of a training model - Borderland nursery on the basis of cooperation with a Romanian 
partner", grant number W.350.III.2020, implemented from 01/02/2021. until 31.07.2021 by the Association for Education "Pomost" in 
partnership with Asociatia Interactive Education, Romania, financed under the "Paths of cooperation - support for entities 
implementing international cooperation" under measure: 4.3 Transnational cooperation, axis IV. Social innovations and transnational 
cooperation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model szkoleniowy  

– 

Żłobek pogranicza 

 

Projekt grantowy „Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek pogranicza na podstawie współpracy z partnerem 
rumuńskim”, numer grantu W.350.III.2020, realizowany od 1.02.2021r.  do 31.07.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 
„Pomost” w partnerstwie z Asociatia Interactive Education, Rumunia,  finansowany w ramach „Ścieżki współpracy – wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa. 
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Informacje wstępne 
 

Zmiany kulturowe w Europie związane z migracją 

 

Zjawisko migracji: W ostatnich latach międzynarodowe migracje ludności stały się powszechnym 

zjawiskiem we współczesnej gospodarce światowej. Proces ten oznacza, że ludzie przenoszą się 

na stałe lub czasowo poza granice swojego kraju ojczystego. W 2019 r. odnotowano 271,6 mln 

migracji międzynarodowych, co stanowiło ok. 3,5% ludności świata. Europa jest kontynentem, na 

którym migruje około 11% populacji. Większość migrantów jako miejsce docelowe wybiera 

Niemcy, Wielką Brytanię lub Francję. Współcześnie proces migracji określany jest jako zjawisko 

globalne, wielokierunkowe i masowe. Wśród przyczyn eskalacji tego zjawiska dominuje aspekt 

ekonomiczny, czyli migracje zarobkowe.  

 

Bardzo często jest to celowy wyjazd specjalisty (tzw. drenaż mózgów), który zna miejsce 

docelowego pobytu. Procesy migracyjne zachodzące na świecie są najczęściej legalne, ale w  

W ostatnich latach zauważalne jest nasilające się zjawisko migracji nielegalnych. Powoduje to 

konieczność zarządzania migracjami przez poszczególne państwa oraz współpracy w tym zakresie 

na skalę międzynarodową. Słowo migracja pochodzi od łacińskiego słowa migration i oznacza 

wędrówkę, czyli przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu 4. Oznacza również "zmianę 

miejsca zamieszkania osoby, rodziny lub domu". Definiowana jest również jako "proces 

przestrzennego przemieszczania się ludzi, zmiana miejsca zamieszkania (pobytu) osób, które 

przemieszczają się z miejsca pochodzenia (miejsca wyjazdu) do miejsca przeznaczenia (miejsca 

przyjazdu)", a także jako zjawisko "przemieszczania się ludzi na duże odległości i w długich 

okresach czasu". 

 

Pojęcie migracji międzynarodowych odnosi się do migrantów, czyli wszystkich tych, którzy 

przebywają w obcym kraju ponad rok, niezależnie od przyczyn. Z migracjami międzynarodowymi 

związane są różne formy:  

• emigracja oznacza opuszczenie przez osoby dotychczasowego kraju zamieszkania (domu) 

i przeniesienie się na stałe lub czasowo do innego kraju,  

• imigracja, jest to napływ, przybycie do obcego kraju na stałe lub czasowo osób, które 

wcześniej mieszkały w innym kraju w celu osiedlenia się,  

• reemigracja - powrót do ojczyzny emigrantów,  

• repatriacja jest szczególną formą migracji, oznacza powrót do ojczyzny osób przymusowo 

przebywających za granicą lub osób, które przestały należeć do danego państwa w wyniku 

zmiany granic państwowych,  

• uchodźca - oznacza przymusową emigrację, której towarzyszą niekorzystne warunki 

ekonomiczne lub polityczne, np. wynikające z konfliktów zbrojnych, wojen, rewolucji itp. 

 

Wśród licznych klasyfikacji migracji międzynarodowych możemy znaleźć:  

1. Migracje ze względu na czas pobytu za granicą:  

• migracje krótkoterminowe (pobyt sezonowy za granicą, trwający zwykle krócej niż 1 rok; 

wyjazd z zamiarem powrotu),  

• długoterminowe (pobyt za granicą powyżej 1 roku).  
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2. Migracje według wzorów zachowań komunikacyjnych - klasyfikacja ta odnosi się do statusu 

społecznego migrantów, punktów podróży itp. Wyróżniamy tu migracje:  

• stopniowe - z mniejszych do większych miejscowości,  

• wahadłowe - ruch pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem przeznaczenia (np. dom - 

nauka, dom - praca), gdzie droga jest pokonywana wielokrotnie w różnych odstępach 

czasu 

• cyrkulacyjna - pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem docelowym znajdują się dwa 

miejsca, a migrant spędza dużo czasu w obu,  

• sezonowa - migracja cyrkulacyjna związana z dostępnością pracy w danym regionie, np. w 

budownictwie, prace przy zbiorach owoców itp.  

• powrotna - występuje jako rezultat jednorazowej emigracji w dłuższym okresie czasu,  

• łańcuchowa - dotyczy grup migrantów, którzy wymieniają się w miejscach docelowych, np. 

w pracy - przybysze zastępują wyjeżdżających.  

3. Migracja jako wynik podjętych decyzji:  

• dobrowolna - jest to decyzja podjęta samodzielnie przez migranta, z własnej woli i 

inicjatywy, w której ma on opcje wyboru,  

• niedobrowolne - decyzje migracyjne są wynikiem presji, np. wynikają z sytuacji 

środowiskowej, politycznej itp. ale są przymusowe; migracje te dzielimy na  

• migrację niechętną - jest ona narzucona, osoba jest zachęcana do migracji,  

• migracje przymusowe - sytuacja, w której migrant musi opuścić miejsce zamieszkania i nie 

ma możliwości powrotu do niego. Np. uchodźcy.  

4. Migracje wynikające z przepisów prawnych:  

• migracje legalne - zgodnie z przepisami prawa oznacza przebywanie poza granicami kraju 

z ważnymi dokumentami uprawniającymi do pobytu w danym kraju,  

• nielegalne migracje - oznacza przebywanie poza granicami kraju bez ważnych 

dokumentów uprawniających do pobytu w danym kraju, - nielegalne migracje - oznacza 

przebywanie poza granicami kraju bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w 

danym kraju.  

• pobytu w danym kraju,  

• pobyt nieuregulowany - ma miejsce, gdy kończy się ważność dokumentu uprawniającego 

do legalnego pobytu.  

5. Migracje z powodów:  

• migracje zarobkowe - motywem przewodnim danych ruchów jest chęć poszukiwania pracy 

lub podniesienie poziomu dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia,  

• migracje społeczne - obejmują ruchy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, 

rzeczywistą przyczyną jest np. zawarcie związku małżeńskiego,  

• migracje zdrowotne - obejmują najczęściej przemieszczenia w celu poprawy stanu zdrowia 

do takich obiektów jak: sanatoria czy uzdrowiska 

 

Zmiany kulturowe w Europie związane z migracjami 

Migracje międzynarodowe w Europie, trendy, problemy, wyzwania 

• migracje turystyczne - dane o migracjach obejmują wszystkie wyjazdy związane z 

wypoczynkiem,  

• migracje religijne - wyjazdy do miejsc kultu religijnego (pielgrzymki)  
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• migracje ekologiczne - ruchy związane ze zmianą środowiska naturalnego, np. wyjazdy na 

tereny podmiejskie, czyli na wieś lub do ogródków działkowych.  

 

Z powyższych rozważań wynika, że proces migracji jest złożony i różnie analizowany, składa się z 

trzech faz:  

1. faza podjęcie decyzji o migracji,  

2. faza wyjazdu do nowego kraju,  

3. faza asymilacji emigranta z nowym środowiskiem.  

 

Pierwsza faza odnosi się do indywidualnych odczuć osoby podejmującej decyzję o emigracji w 

wyniku działania czynników zaburzających poczucie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego. 

Jest to etap długi i trudny, wynikający głównie z obaw związanych z niepewnością co do celu 

emigracji. W tej fazie dokonuje się wówczas wyboru miejsca docelowego emigracji. W drugiej fazie 

następuje "proces desocjalizacji związany z rezygnacją z dotychczasowej identyfikacji i pełnienia 

ról społecznych", który związany jest ze zmianą kraju zamieszkania. W tej fazie emigrant może 

odczuwać brak więzi ze społeczeństwem, które opuszcza i może mieć obawy przed 

funkcjonowaniem w nowym społeczeństwie. W trzeciej fazie emigrant powoli przyzwyczaja się do 

nowego środowiska. Można tu wyróżnić trzy etapy:  

1. okres akulturacji emigranta, który oznacza przyswojenie norm i obyczajów nowego kraju i 

nauczenie się przez niego języka, przyjęcie nowych sposobów myślenia i zachowania, często 

odnalezienie się w nowych formach religijnych czy wzorcach kulturowych, 2. okres integracji ze 

społeczeństwem, polegający na włączeniu się emigranta w codzienne życie społeczności lokalnej i 

nawiązaniu nowych więzi społecznych, 3. rezygnacja z identyfikacji ze swoją dotychczasową grupą 

etniczną, polega na aktywnym włączeniu się w funkcjonowanie nowego społeczeństwa, przejęciu 

jego wzorców, kultury i obyczajów. 

 

Bariery i skutki migracji 

 

Migracje bardzo często mają charakter masowy, wystarczy impuls, wydarzenie, które popycha lub 

przyciąga migrantów. Przyczynami ich powstawania mogą być wewnętrzne problemy społeczno-

ekonomiczne, konflikty zbrojne lub bodźce zewnętrzne. Poszczególne państwa prowadzą w celu 

kontroli napływu ludzi na swoje terytoria odpowiednią politykę migracyjną. Może ona zachęcać do 

przyjazdów, ale często jest też barierą dla imigrantów. W skali międzynarodowej imigranci często 

napotykają na różne bariery, które uniemożliwiają im opuszczenie kraju lub osiedlenie się w innym 

państwie. Do najczęstszych barier należą:  

• bariery geograficzne, w tym warunki klimatyczne, przeszkody naturalne, takie jak 

topografia, obszary szczególnie narażone na wstrząsy tektoniczne, duże odległości między 

krajami i związana z tym konieczność poniesienia znacznych kosztów związanych z 

relokacją;  

• bariery kulturowe i społeczne, dotyczące głównie odrębności obyczajów, języka i religii;  

• bariery psychologiczne, tj. strach przed nieznanym, utrata kontaktu z rodziną;  

• bariery polityczne, czyli odrębność systemów politycznych;  

• bariery prawno-administracyjne - ograniczenia mające na celu zapewnienie zatrudnienia i 

odpowiedniego poziomu zarobków dla własnych obywateli;  

• bariery ekonomiczne - wysokie koszty zmiany miejsca zamieszkania.  
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Migracje przynoszą wiele korzyści, ale niosą ze sobą również wiele zagrożeń. Skutki w literaturze 

przedmiotu migracji klasyfikowane są w różny sposób, najczęściej wskazywane są pozytywne i 

negatywne skutki dla kraju pochodzenia, kraju przyjmującego imigrantów, jak również dla samego 

imigranta.  

3. Zarówno napływ, jak i odpływ ludności ma konsekwencje dla kraju emigracji i imigracji. 

Kraje opuszczające (emigracja) są zazwyczaj słabo rozwinięte, z niskimi płacami minimalnymi, a 

także mogą to być obszary konfliktów zbrojnych. Z drugiej strony, państwa imigracyjne to 

zazwyczaj państwa wyżej rozwinięte gospodarczo. Skutki migracji Pozytywne, Skutki Negatywne. 

Dla kraju pochodzenia: 

• zmniejszenie podaży na wewnętrznym rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia),  

• zmniejszenie podaży pracy przy jednoczesnym utrzymaniu popytu na nią często prowadzi 

do wzrostu płac,  

• transfer części zarobków do kraju pochodzenia,  

• podniesienie poziomu życia rodzin emigrantów pozostających w kraju,  

• inwestycje finansowe z oszczędności emigrantów przyczyniają się do wzrostu 

gospodarczego kraju,  

• powracający emigranci mogą mieć wyższe kwalifikacje zawodowe i dysponować kapitałem, 

który mogą zainwestować na miejscu,  

• eliminacja negatywnych stereotypów, upowszechnianie wiedzy, rozwój kultury,  

• wzrost wynagrodzeń negatywnie wpływa na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw,  

• zmniejszenie podaży pracy zmniejsza mobilność terytorialną i gotowość do podejmowania 

pracy,  

• utrata młodych ludzi, którzy korzystali z bezpłatnych świadczeń w kraju pochodzenia, np. 

edukacji,  

• stałe wyjazdy młodych ludzi mogą powodować starzenie się społeczeństwa, czyli "niedobór 

siły roboczej" 

• zahamowanie rozwoju gospodarczego kraju,  

• uszczuplenie wykwalifikowanych zasobów ludzkich (zjawisko drenażu mózgów), Dla kraju 

przyjmującego imigrantów  

• zwiększenie potencjału siły roboczej, przyspieszenie wzrostu gospodarczego,  

• trudności w zdobyciu pracy mogą prowadzić do zwiększenia dyscypliny pracy,  

• zmniejszenie obciążeń budżetu państwa związanych z kształceniem ludzi, gdyż koszty te 

były pokrywane przez matkę państwa,  

• dostęp do unikalnych kwalifikacji, zanikających zawodów,  

• możliwość kontynuacji procesu urbanizacji, wzrost poziomu produkcji,  

• trudności z uzyskaniem pracy - wzrost konkurencji, spadek wynagrodzeń,  

• zwiększone wymagania ze strony pracodawcy,  

• ponoszenie przez państwo kosztów adaptacji (asymilacji) w nowych warunkach rodzin 

imigrantów (np. kursy językowe, wiedza obywatelska),  

• wzrost napięć społecznych, przestępczości, aktów ksenofobii, zamieszek na tle etnicznym,  

 

Dla migranta  

• wyższe zarobki w kraju docelowym niż w kraju pochodzenia,  

• poprawa standardu życia osobistego i rodzinnego,  
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• możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności 

językowych, 

• poznanie nowej kultury i obyczajów w kraju emigracji.  

• rozstanie z rodziną, przyjaciółmi, rozpad rodziny,  

• gorszy rozwój dzieci w rodzinach niepełnych i pojawienie się problemu,  

• życie i praca w gorszych warunkach w kraju docelowym niż w kraju pochodzenia,  

• podejmowanie pracy niezgodnej z kwalifikacjami tzw. odpady drenażu mózgów,  

• wysokie koszty (transport, wynajem mieszkania itp.) związane z przeprowadzką za granicę 

dla całej rodziny 

 

Główny cel projektu 

Głównym celem projektu jest dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki 

interesariusze muszą otworzyć prywatny żłobek. 

 

Zainteresowane strony: 

Q: Kim są osoby lub organizacje zainteresowane tym tematem? 

A: Każdy, kto chce otworzyć prywatną szkółkę. 

Q: Jakie są warunki, które należy spełnić, aby móc podjąć takie przedsięwzięcie? 

A: Oto główne warunki, które muszą być spełnione przez zainteresowane strony. 

 

 

Aby otworzyć prywatny żłobek, konieczne jest, aby przedsiębiorca posiadał 

wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną w tej dziedzinie, posiadającą niezbędne 

certyfikaty, zgodnie z wymogami kraju, w którym chce otworzyć działalność. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami kraju, który Cię interesuje, 

korzystając z linków dodanych do niniejszej broszur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak założyć własny żłobek w jednym z krajów europejskich 

Krok 1: Dowiedz się, jakie są wymogi prawne. 

Krok 2: Znajdź dobrą lokalizację. 

Krok 3: Zatrudnij odpowiedni rodzaj personelu. 

Krok 4: Opracuj wartościowy program nauczania i rutynę. 

Krok 5: Prowadź dokładną i kompletną dokumentację. 
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AUSTRIA 

 

Odpowiednia i elastyczna oferta placówek opieki nad dziećmi wnosi istotny wkład w godzenie 

życia rodzinnego i zawodowego, ponieważ szanse zatrudnienia rodziców, a szczególnie matek, 

zależą od dostępności ofert opieki nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi pomocy. 

Dzięki inicjatywom rozbudowy ze strony prowincji i gmin, przy wsparciu finansowym rządu 

federalnego, w ostatnich latach stworzono wiele dodatkowych miejsc opieki i wydłużono godziny 

otwarcia w godzinach popołudniowych i podczas wakacji. Osiągnięto znaczną poprawę oferty usług 

opiekuńczych, szczególnie dla małych dzieci. 

Obecnie wskaźnik zapisów wynosi 29% dzieci w wieku 0 -3 lat, w przypadku dzieci w wieku 3 

- 6 lat wynosi 94,7%. (Źródło: dane statystyczne dotyczące placówek opieki dziennej nad dziećmi, 

lipiec 2019). 

Zgodnie z austriackim prawem konstytucyjnym finansowanie placówek opieki nad dziećmi leży 

przede wszystkim w gestii krajów związkowych i gmin. Około 62,9% wszystkich placówek 

opiekuńczych jest prowadzonych przez podmioty publiczne (w szczególności gminy). Poza tym, jako 

operatorzy placówek działają parafie, organizacje rodzinne, stowarzyszenia non-profit, 

przedsiębiorstwa i osoby prywatne. 

Rodzaje instytucji oferujących opiekę nad dziećmi różnią się w szczególności w zależności od 

struktury wiekowej dzieci objętych opieką w żłobkach, przedszkolach, domach dziennego pobytu i 

grupach dziecięcych, przy czym pojęcia stosowane w poszczególnych województwach znacznie się 

różnią. Obok tych ofert swoje usługi oferują również grupy zabawowe i opiekunki do dzieci. 

Żłobki 

Żłobki są odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia w sposób 

odpowiedni do ich wieku. Ponieważ oferta ta skierowana jest przede wszystkim do pracujących 

rodziców, placówki te są przeważnie otwarte przez cały dzień bez przerwy i przez cały rok. 

Żłobki/przedszkola 

Przedszkola stanowią uzupełnienie opieki rodzinnej dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia 

nauki w szkole. Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie fizycznego, umysłowego i 

emocjonalnego rozwoju dzieci poprzez odpowiednią zabawę i oddziaływanie wychowawcze grupy. 

Przedszkola są ogólnie akceptowane jako dobra oferta edukacji przedszkolnej.  

W Austrii istnieją publiczne i prywatne placówki przedszkolne. Około 40% z nich jest 

prowadzonych prywatnie. Większość prywatnych przedszkoli jest organizowana i utrzymywana 

przez prywatne stowarzyszenia (60,9%), a następnie przez organizacje kościelne (28,3%). 

Przedszkola założone przez firmy i osoby prywatne oraz inne stanowią pozostałą część prywatnych 

instytucji opieki nad dziećmi. 

Dla wszystkich przedszkoli (publicznych i prywatnych) obowiązuje jednak ta sama zasada, że 

dzieci od 5 roku życia muszą uczęszczać do przedszkola bezpłatnie (przez minimum 20 godzin w 

ciągu minimum 4 dni w tygodniu). Było to porozumienie między rządem krajowym a prowincjami na 

podstawie art. 15a Federalnej Ustawy Konstytucyjnej. 15a Federalnej Ustawy Konstytucyjnej 

(2018/19-2021/22). 

Opieka nad dziećmi 

Żłobki dla dzieci do lat 3 są placówkami opieki dziennej, które są dostosowane do potrzeb 

niemowląt i małych dzieci do trzeciego roku życia. 

Każda grupa składa się tylko z niewielkiej liczby dzieci i wymagana jest ścisła współpraca z 

rodzicami. 

Koszty żłobków zależą od: 

- Organu prowadzącego żłobek 

- Ewentualnie dochodów rodziców 

- czasu, jaki dziecko spędza w żłobku. 
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Dzieci w tej grupie wiekowej mogą być również pod opieką rodziców dziennych. 

Opieka dzienna 

Organizacja publicznych placówek opieki dziennej należy do kompetencji poszczególnych 

krajów związkowych w Austrii. Z tego powodu stopień opieki, godziny pracy i koszty mogą się różnić. 

Od początku roku szkolnego 2009/2010 uczęszczanie do przedszkola w godzinach porannych 

(20 godzin tygodniowo bez obiadu) w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole jest 

bezpłatne (tzw. "bezpłatne przedszkole"). 

Od początku roku szkolnego 2010/2011 dzieci, które ukończyły 5 lat do 31 sierpnia mają 

obowiązek uczęszczania do przedszkola w godzinach porannych (co najmniej 20 godzin) od 

września do czerwca (z wyłączeniem wakacji szkolnych). Dodatkowo do wakacji i dni wolnych od 

szkoły można wykorzystać urlop trwający najdłużej trzy tygodnie. 

Od początku roku opieki dziennej 2016/2017 województwa są zobowiązane zaprosić rodziców 

z dziećmi, które przed 1 września ukończyły czwarty rok życia i nie są jeszcze zapisane do publicznej 

placówki opieki dziennej, na rozmowę z rodzicami, podczas której musi być obecne również dziecko. 

W trakcie tej obowiązkowej rozmowy z rodzicami podkreślane są pozytywne skutki uczęszczania do 

przedszkola dla dziecka w zakresie nabywania kompetencji społecznych, wzrostu umiejętności 

mowy i komunikacji oraz kreatywności. Zaleca się, aby dziecko uczęszczało do przedszkola w 

godzinach porannych w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem nauki w szkole. 

Jeśli chcecie umieścić dziecko w prywatnej placówce opieki dziennej, najlepiej jest osobiście 

zdecydować, która z nich jest odpowiednia i omówić to z dyrektorem tej placówki. 

Jeśli nie chcesz jeszcze umieścić dziecka w regularnym programie opieki, ale mimo to 

potrzebujesz tymczasowej opieki dla swojego dziecka, wtedy opiekunka do dziecka jest alternatywą. 

Z usług tych można korzystać całkowicie zgodnie z indywidualnymi potrzebami i życzeniami. Opieka 

może być zorganizowana w środowisku, do którego dziecko jest przyzwyczajone. 

Alternatywą dla instytucjonalnych programów opieki nad dziećmi są grupy dziecięce. Są one 

tworzone i kierowane z inicjatywy rodziców i przy ich znacznej współpracy. W małych grupach 

liczących od 6 do 15 dzieci, w zależności od ich wieku, mogą być zaspokajane ich indywidualne 

potrzeby. 

Współpraca rodziców jest konieczna zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i 

edukacyjnych oraz w razie potrzeby w sprawach praktycznych (np. przygotowanie posiłków, 

naprawy itp.). 

Grupy dziecięce finansowane są ze składek rodziców, dotacji publicznych, a w niektórych 

przypadkach częściowo z pomocy w opiece nad dziećmi, np. dla osób powracających do pracy. 

 

Link & Informacja 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/145/Seite.1450000.html  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-1_en   
 

BELGIA 
 

Istnieją organizacje, które oferują dalsze możliwości opieki nad dziećmi do szóstego roku życia, 
kiedy to rozpoczyna się obowiązkowa nauka w szkole podstawowej. Chociaż organizacje te są nadal 
kontrolowane przez ONE lub K & G, nie otrzymują one żadnych dotacji i same ustalają swoje opłaty. 
Niezależne żłobki/ przedszkola: od urodzenia do trzech lat. 
 
Zasadniczo działają na podobnych zasadach jak placówki państwowe, ale łatwiej jest znaleźć 
miejsca. Miejsca w niepełnym wymiarze godzin (do czterech godzin dziennie) są powszechne w tych 
organizacjach. Większość z nich jest znana jako Crèches parentales i są obsadzone częściowo 
przez profesjonalistów, a częściowo przez rodziców. Oferują one maksymalnie 14 miejsc. 
Domy dziecka (Maison Communale d'Acceuil de L'Enfance): od urodzenia do sześciu lat. 
 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/145/Seite.1450000.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-1_en
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Bruksela oferuje rozbudowaną sieć opieki nad małymi dziećmi w wieku od trzech miesięcy do trzech 
lat. Rodzice szybko jednak przekonują się, że uzyskanie dostępu do opieki nad dzieckiem wymaga 
pokonania wielu przeszkód. Najlepsze usługi kosztują pieniądze... lub cierpliwość. 
W kazdym razie, kazda placowka, publiczna czy prywatna, musi byc akredytowana przez jedna z 
agend rzadowych odpowiedzialnych za opieke nad malymi dziecmi i rodzinami w Belgii, aby 
zagwarantowac zadowalajacy poziom uslug, gdzie wszędzie wymagane sa te same standardy, 
zwlaszcza w zakresie kwalifikacji personelu i organizacji dzialania: 
- We Wspólnocie Francuskojęzycznej: Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 
- We Flandrii: Kind & Gezin 
Jest to wskazane! Niezależnie od rodzaju opieki nad dzieckiem, zaleca się złożenie wniosku już na 
początku 3 miesiąca ciąży. 
- Przed dokonaniem wyboru odwiedź kilka instytucji opieki nad dziećmi (tylko po wcześniejszym 
umówieniu). 
- Zapisz swoje dziecko do najlepszej dostępnej placówki i poproś o wpisanie na listę oczekujących 
na miejsce, które najbardziej Ci odpowiada. 
- Pamiętaj, że najważniejsze jest to, abyś czuła się swobodnie w towarzystwie osób, które będą 
zajmować się Twoim dzieckiem. 
Najbardziej powszechne rodzaje opieki nad dziećmi: 
Crèche (0-36 miesięcy) i Prégardiennat (18-36 miesięcy). Żłobki i przedszkola mogą być miejskie 
(tzn. publiczne) lub prywatne. Chociaż infrastruktura publiczna może czasami przyjąć do 50 dzieci, 
są one zazwyczaj podzielone na dużo mniejsze grupy, w zależności od wieku. 
Halte garderie (0-6 lat). Są to ośrodki opieki nad dziećmi, gdzie możesz zostawić swoje dziecko na 
kilka godzin w razie nagłej potrzeby. 
Opiekunka do dziecka. Zapewnia dzienną opiekę w rodzinnej atmosferze przez co najmniej 10 
godzin i może przyjąć maksymalnie 4 dzieci w pełnym wymiarze godzin, ale nigdy więcej niż 8 dzieci 
w tym samym czasie. Usługa może działać samodzielnie lub może być nadzorowana przez żłobek 
miejski. 
Jednym z trzech podstawowych obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej 
jest zarejestrowanie jej w Banku Przedsiębiorstw (KBO) Crossroads. Przyznają one numer firmowy. 
Ten unikalny numer identyfikacyjny jest jak krajowy numer rejestracyjny Twojej firmy: wszystkie 
informacje o Twojej firmie są w nim gromadzone. Numer firmy należy obowiązkowo umieszczać na 
wszystkich dokumentach firmowych. Kiedy już zdecydujesz, jaki rodzaj firmy chcesz założyć, licznik 
przedsiębiorstw, taki jak Acerta, może pomóc Ci w rejestracji w KBO. 
Jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT, Twój numer firmowy musi być zarejestrowany jako numer VAT 
w urzędzie skarbowym. Ponadto, należy podać wysokość rocznych obrotów oraz wybrany system 
VAT. Przystąpienie do funduszu ubezpieczeń społecznych jest trzecim podstawowym obowiązkiem. 
Jest on prawnie obowiązkowy dla każdej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w 
Belgii. Będziecie Państwo musieli płacić kwartalne składki społeczne do swojego funduszu 
ubezpieczeń społecznych. Dzięki tym składkom nabywają Państwo prawa socjalne. Oznacza to, że 
mają Państwo prawo do zasiłków na dzieci, opieki zdrowotnej, emerytury, zasiłków dla bezrobotnych 
oraz zasiłków z tytułu opieki nieformalnej. 
Musisz zwrócić uwagę na to, że niektóre zawody wymagają jednej lub więcej licencji przed 
rozpoczęciem pracy. Na przykład karta hawkera lub karta targowa. Niektóre rodzaje działalności 
wymagają również zatwierdzeń, dopuszczeń, rejestracji i/lub sprawozdań z Federalnej Agencji 
Żywności, SABAM lub innych organów. 
 

Link & Informacja 
https://www.acerta.be/en/starting-your 
business?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_173iYbAnAH1vL__0qcsIuym1C2yEHZ7Kr7h7
a4W0RebO1W-ICs-f4aAtN9EALw_wcB 
 
Jak założyć własną firmę świadczącą usługi żłobkowe i opieki dziennej? 
Krok 1: Dowiedz się, czego wymaga prawo. 
Krok 2: Znajdź dobrą lokalizację. 
Krok 3: Zatrudnij odpowiedni rodzaj personelu. 
Krok 4: Opracuj wartościowy program nauczania i rutynę. 
Krok 5: Prowadź dokładną i kompletną dokumentację. 
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BUŁGARIA 

Poprzez serwis online Bułgaria oferuje zagranicznym klientom możliwość rejestracji bez 

konieczności fizycznej obecności w kraju. Proces zakładania firmy w Bułgarii nie jest trudny. 

Otwarcie bułgarskiej spółki trwa od 4 dni do 10 dni. 

Z drugiej strony, w wyniku konserwatywnego charakteru bułgarskiego prawa o spółkach, własność 

udziałowców jest bardzo chroniona. Przeniesienie udziałów i zmiana personalna w spółce jest 

przedmiotem notarialnego poświadczenia.  

Edukacja przedszkolna w Bułgarii obejmuje żłobki ("detska yasla" - dla dzieci w wieku od 10 

miesięcy do 3 lat) i przedszkola ("detska gradina" - dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia 

pierwszej klasy - 6/7 lat). Żłobki i przedszkola są publiczne, miejskie lub prywatne, w zależności od 

rodzaju ich finansowania. 

Dzieci są przyjmowane do publicznych i miejskich żłobków i przedszkoli po złożeniu wniosku, który 

może być bardzo długi ze względu na brak wystarczającej liczby wolnych miejsc. 

Bezpłatna pomoc edukacyjna dla dzieci w obowiązkowych grupach przedszkolnych jest 

zapewniana przez państwo. Rodzice płacą tylko miesięczną opłatę za wyżywienie, ale muszą 

płacić dodatkowo za zajęcia wykraczające poza państwowe wymagania edukacyjne (np. zajęcia 

plastyczne, zajęcia z angielskiego, zajęcia taneczne itp.) 

Istnieją przedszkola prywatne, w tym takie, które oferują naukę w języku angielskim lub niemieckim 

(głównie w dużych miastach). Rodzice pokrywają pełną opłatę za naukę.  

Inną możliwością jest wynajęcie opiekunki do dziecka. Możesz wyszukać odpowiednie opiekunki 

według swoich kryteriów na stronie http://www.detegledachki.com lub skontaktować się z punktami 

kontaktowymi EURAXESS Bułgaria, aby uzyskać więcej informacji.  

Istnieje również łatwy sposób na zarejestrowanie swojej działalności na stronie 

http://bulgarianlaw.co/en/. Szkolnictwo prywatne uzyskuje status osoby prawnej na zasadach i 

warunkach określonych w ustawie o handlu, ustawie o osobach prawnych nienastawionych na 

zysk, ustawie o spółdzielniach lub w ustawodawstwie innego państwa członkowskiego. 

Nazwa przedszkola, szkoły, ośrodka wspierania rozwoju osobowości lub wyspecjalizowanej 

jednostki pomocniczej musi być napisana w bułgarskim języku literackim i zawierać przymiotnik 

"prywatny". 

Jeśli chodzi o sposób, w jaki osoba/osoba prawna może założyć przedszkole, prawo bułgarskie 

stanowi, że przedszkola są stałe lub sezonowe i przyjmują dzieci w wieku od 0 do 3 lat. 
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Metodologiczne zarządzanie działalnością żłobków jest prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia 

za pośrednictwem regionalnych inspekcji sanitarnych, a także przez gminy. Osoby zaangażowane 

w ten rodzaj edukacji muszą być co najmniej pielęgniarką, pedagogiem, opiekunką do dzieci. 

Wszystkie zaangażowane osoby muszą posiadać dobrą specjalizację w dziedzinie opieki nad 

dziećmi. 

Dzieci w grupach żłobkowych w przedszkolach powinny być wychowywane, kształcone, 

socjalizowane i nauczane zgodnie z normami dotyczącymi wczesnego rozwoju dzieci, przyjętymi 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra Oświaty i Nauki. 

Za prywatne przedszkola i szkoły uważa się te, które zostały założone przez osoby fizyczne i/lub 

prawne jako przedsiębiorstwa, osoby prawne o celach niezarobkowych, spółdzielnie lub 

przedsiębiorstwa zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego. 

Niepubliczne przedszkola i szkoły podejmują działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru placówek 

systemu wychowania przedszkolnego i szkolnego na zasadach określonych w ustawie o 

wychowaniu przedszkolnym i szkolnym, ogłoszonej, Dziennik Ustaw nr 79/13.10.2015, 

obowiązującej od 1.08.2016 r. Osoby fizyczne i/lub prawne mogą zakładać szkoły niepubliczne 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 2 pkt 1-3 powyższej ustawy. 

Prywatne przedszkola i szkoły mogą prowadzić nauczanie i wydawać dokumenty o ukończeniu 

poziomu edukacji przedszkolnej lub ukończonej klasy, etapu lub stopnia edukacji szkolnej zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ustawie i przepisach innego państwa członkowskiego, pod 

warunkiem, że uzyskały licencję na podstawie przepisów tego państwa członkowskiego, a 

nauczanie może łączyć wymagania systemu edukacji państwa wydającego licencję, a także 

państwowe standardy edukacyjne na podstawie art. 22 ustawy.  

Przedszkola państwowe, komunalne i prywatne 

mogą pracować w oparciu o autorskie i 

innowacyjne systemy programowe zgodnie z 

państwowymi standardami edukacji przedszkolnej. 

Dzieci z rodzin zamożnych mogą uczęszczać do 

przedszkoli prywatnych. Najbardziej godne uwagi 

zalety wizyt w tych placówkach to małe grupy, 

własny transport, brytyjski narodowy system 

edukacji w języku angielskim, różnorodność 

zabawek i zajęć dla dzieci. Najczęściej żłobki 

korzystają z systemu edukacji Montessori.  Prywatnych żłobków w całej Bułgarii jest nie więcej niż 

20. Dzieci są w wieku od 2 do 6 lat. Jedno z tych prywatnych centrów edukacyjnych znajduje się w 

miejscowości Bratowo. Również w Burgas znajduje się przedszkole dla dzieci z nauczaniem 

języka rosyjskiego i dzieci uzdolnionych muzycznie. 

Dla dzieci z chorobami przewlekłymi istnieją wyspecjalizowane instytucje. W takich miejscach 

przyjęcie odbywa się tylko po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Istnieje również program 

szkoleniowy, który jest zgodny z daną chorobą. 

Link & Informacja: http://bulgarianlaw.co/en/

http://bulgarianlaw.co/en/
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CHORWACJA 

Jak założyć firmę w Chorwacji w 5 krokach? 

FINA (agencja finansowa). Idąc do Fina konieczne jest posiadanie wybranej nazwy dla firmy. 

Dostępność nazwy firmy zostanie sprawdzona przez HITRO.hr. 

Notariusz. Wszyscy założyciele i dyrektorzy muszą być obecni, chyba że jest to inaczej uzgodnione 

z poświadczonym pełnomocnictwem. Wymagana dokumentacja jest przygotowywana i 

weryfikowana w kancelarii notarialnej, a następnie przekazywana do HITRO.hr. 

Rejestru Sądowego i płatności. Po powrocie do FINA, poświadczone dokumenty zostaną 

przekazane i rozpocznie się proces rejestracji w rejestrze sądowym, a więc zostanie dokonana 

opłata wstępna (kapitał zakładowy i opłaty). 

OIB (osobisty numer identyfikacyjny) i decyzja o założeniu spółki. Oczekiwanie na odpowiedź z Sądu 

Gospodarczego (zazwyczaj w ciągu 24 godzin). Jeśli wcześniej wszystko jest prawidłowo 

przetwarzane i dostarczane, firma zostanie zarejestrowana.  W ciągu 1-3 dni można już uzyskać 

dostęp do rejestracji firmy. 

Bank. Możliwość utworzenia konta bankowego i obowiązkowego wniosku w chorwackiego 

ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego jest osiągnięty przez uzyskanie rejestracji firmy, OIB i 

numer statystyczny. 

Jeśli wszystko idzie dobrze, kompletne założenie firmy i niezbędny czas pobytu w Chorwacji dla 

założycieli można zrobić w ciągu 2-4 dni roboczych. 

Pre-primary edukacji w Republice Chorwacji obejmuje edukację i opiekę nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym. Realizowane jest poprzez programy edukacji, opieki zdrowotnej, żywienia i opieki 

społecznej dla dzieci od szóstego miesiąca życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Dzieci, które nie są objęte edukacją przedszkolną, muszą zostać objęte programem przedszkolnym 

na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Każde dziecko spełniające warunki 

włączenia, którego rodzice chcą, aby uczęszczało do przedszkola lub zerówki, ma pierwszeństwo 

zapisu do przedszkola. 

Głównym zadaniem programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

treści i czasu trwania programu wychowania przedszkolnego, jest rozwijanie i doskonalenie 

fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego potencjału dziecka oraz stymulowanie jego 

umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do nowych form uczenia się. 

Treści, zadania programowe i organizacja realizacji programu wychowania przedszkolnego muszą 

umożliwiać zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka, a w szczególności jego potrzeb 

bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku dla siebie i innych oraz potrzeby samorealizacji 

jego osobistych potencjałów. 

Kompetencje, które dziecko musi nabyć i/lub poprawić przed rozpoczęciem nauki w szkole 

podstawowej, odnoszą się do następujących kwestii  

- porozumiewanie się w języku ojczystym 

- elementarna komunikacja w językach obcych 

- kompetencje matematyczne 

- podstawowe kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych 

- kompetencje informatyczne 

- umiejętność uczenia się 

- kompetencje społeczne i obywatelskie 

- podejmowanie inicjatyw i przedsiębiorczość 

- świadomość i ekspresja kulturalna 
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- kompetencje motoryczne odpowiednie do wieku dziecka. 

 

Proces edukacyjny powinien zapewnić każdemu dziecku program, który jest ściśle związany 

z rodzicami i środowiskiem dziecka jako całością. Wychowawcy mają autonomię w realizacji 

procesu planowania, programowania, monitorowania i ewaluacji bezpośredniej pracy 

edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ważne jest wszechstronne zrozumienie 

cech rozwojowych dziecka, aby zapewnić optymalne warunki dla jego rozwoju. 

Ostatecznym celem takiego podejścia jest kształcenie dziecka, pomoc w samodzielnym 

budowaniu i zdobywaniu wiedzy. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie treści i czasu trwania programu wychowania 

przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego ma zapewnić każdemu dziecku w 

roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej optymalne warunki do 

rozwijania i doskonalenia umiejętności, nawyków i kompetencji, które mają mu pomóc w 

przystosowaniu się do środowiska szkolnego. 

Przedszkole/szkoła podstawowa oraz każda inna instytucja zapewniająca realizację 

programu wychowania przedszkolnego zobowiązane są do współpracy z rodzicami, 

instytucjami i osobami, które mogą uczestniczyć w wychowaniu i opiece nad dziećmi w ciągu 

tego roku. 

Ponadto rozporządzenie w sprawie treści i czasu trwania przedszkolnego programu 

edukacyjnego zaleca, aby placówki ustanowiły ciągłość i współpracę między ECEC a 

edukacją podstawową. Istnieją praktyczne środki sprzyjające współpracy między 

personelem ECEC a nauczycielami szkół podstawowych, takie jak organizowane spotkania 

w celu omówienia przejścia dzieci, dialog między odpowiednimi służbami rozwoju 

zawodowego, zapoznanie się z wzajemnymi działaniami i środowiskami uczenia się. Zaleca 

się wizyty dzieci z ECEC w szkołach podstawowych. 

 

CYPR 

 

Żadna Szkoła Prywatna nie może prowadzić działalności, jeżeli nie została zatwierdzona przez 

Ministra Edukacji i Kultury, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Doradczego ds. 

Obecnie w Republice Cypryjskiej działa 171 Prywatnych Przedszkoli, 28 Prywatnych Szkół 

Podstawowych oraz 39 Prywatnych Szkół Średnich, które są podzielone na trzy typy w zależności 

od oferowanego programu nauczania. 

Szkoły tego samego typu: Prywatne Szkoły tego samego typu to te szkoły, które ściśle realizują 

istniejący program nauczania Szkół Publicznych. 

Szkoły podobnego typu: Szkoły prywatne podobnego typu to te szkoły, w których 2/3 głównych 

przedmiotów pod względem treści i czasu trwania pokrywa się z przedmiotami w Szkołach 

Publicznych. 

Szkoły innego typu: Szkoły Prywatne innego typu to szkoły, które nie należą do żadnej z wyżej 

wymienionych kategorii. 

Aby założyć i prowadzić Szkołę Prywatną (Przedszkolną, Podstawową lub Średnią) w 

Republice Cypryjskiej, należy uzyskać zgodę Ministra Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży. 

Rodzaje Szkół Prywatnych 

Szkoły tego samego typu: Szkoły Prywatne tego samego typu to szkoły, które ściśle trzymają 

się istniejącego programu nauczania Szkół Publicznych; 
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Szkoły podobnego typu: Szkoły prywatne podobnego typu to te szkoły, w których 2/3 

przedmiotów głównych i wspólnych podstaw programowych podąża za przedmiotami w szkołach 

publicznych pod względem czasu trwania treści i programów nauczania; 

Szkoły innego typu: Szkoły prywatne innego typu to te szkoły, które nie należą do żadnej z 

wyżej wymienionych kategorii. 

Nazwa szkoły prywatnej 

Zarejestrowana nazwa nie powinna wprowadzać w błąd w odniesieniu do poziomu i typu 

szkoły prywatnej oraz dostępnych programów nauczania; 

Zarejestrowana nazwa musi odróżniać się od nazw innych szkół prywatnych lub publicznych; 

Zarejestrowana nazwa nie może zawierać określeń takich jak "Academy", "Academic", 

"National", "Pancyprian", "European", "International", "Model", "College" lub podobnych; 

Określenie "Szkoła Prywatna" musi poprzedzać zarejestrowaną nazwę, która ma być nadana 

szkole, a także musi znajdować się na pieczęci, szyldach, reklamach, świadectwach i ogólnie na 

wszystkich dokumentach wydawanych przez szkołę prywatną. 

Kto jest uprawniony? 

Pozwolenie na prowadzenie Prywatnej Szkoły na Cyprze może być udzielone zarówno 

osobom fizycznym jak i prawnym, które zamieszkują na Cyprze lub obywatelom innego państwa 

członkowskiego. Należy uzyskać zgodę Ministra Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży, jeżeli osoba 

nie jest obywatelem Republiki Cypryjskiej lub innego państwa członkowskiego. 

Szkoła prywatna nie może być założona: 

(a) Przez urzędnika państwowego lub urzędnika osoby prawnej prawa publicznego lub 

urzędnika Republiki lub innego Państwa Członkowskiego, w aktywnym zatrudnieniu; 

(b) przez nauczyciela szkoły średniej, nauczyciela szkoły podstawowej lub innego nauczyciela 

szkoły publicznej, w aktywnym zatrudnieniu; 

(c) Przez osobę skazaną za poważne przestępstwo związane z brakiem uczciwości lub 

nieprzyzwoitością moralną; 

(d) Przez urzędnika państwowego lub urzędnika służby cywilnej Republiki lub innego Państwa 

Członkowskiego, który został zwolniony lub którego usługi zostały zakończone w przeszłości, przez 

służbę publiczną lub jakąkolwiek służbę Republiki lub innego Państwa Członkowskiego lub osobę 

prawną prawa publicznego Republiki lub Państwa Członkowskiego lub organu Unii Europejskiej, z 

powodu poważnego przewinienia dyscyplinarnego; 

e) Przez osobę zatrudnioną przez inny rząd lub organ; 

f) Jeżeli na podstawie przedłożonych dokumentów i zgodnie z opinią Komitetu Doradczego 

wydaje się, że założenie szkoły nie jest przeznaczone do zaspokajania potrzeb edukacyjnych w 

Republice; 

(g) Przez spółkę jawną lub komandytową, której wspólnikiem jest urzędnik państwowy lub 

nauczyciel szkoły publicznej; 

(h) Przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną osobę prawną ustanowioną na 

mocy prawa Republiki, której udziałowcem, konsultantem lub partnerem jest urzędnik służby 

cywilnej lub nauczyciel szkoły publicznej. 

Gdzie należy złożyć wniosek 

Formularze można składać za pośrednictwem PSC na Cyprze lub kontaktując się 

bezpośrednio z właściwym organem: Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży. Biuro 

Dyrektorów Szkół Podstawowych. 

 

Link & Informacja 

https://www.businessincyprus.gov.cy/business-sectors/kindergarten/ 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/croatia/educational-guidelines_en  

https://www.vomi-consulting.com/en/guide-start-your-business-or-company-in-croatia 

 

https://www.businessincyprus.gov.cy/business-sectors/kindergarten/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/croatia/educational-guidelines_en
https://www.vomi-consulting.com/en/guide-start-your-business-or-company-in-croatia
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CZECHY

Otwarcie działalności gospodarczej w Czechach przynosi wiele korzyści, do których można zaliczyć 

przede wszystkim wszystkie podatki, jak następuje: 15% i 22% podatku dochodowego od osób 

fizycznych 19% podatku dochodowego od osób prawnych, 21% i 15% podatku VAT. 

Republika Czeska zawiera szereg zachęt, takich jak program zwolnień z podatku od transportu 

samochodowego i obniżone koszty związane z założeniem firmy. Można powiedzieć, że to właśnie 

dzięki powyższym korzyściom przedsiębiorcy z całego świata decydują się na otwarcie firmy w 

Republice Czeskiej. 

Ustawa o edukacji określa cele i organizację edukacji przedszkolnej, w tym obowiązek uczestnictwa 

w edukacji przedszkolnej i sposoby jego realizacji. Określa pozycję przedszkoli (mateřské školy) w 

systemie edukacji i reguluje ich zakładanie oraz sprawy administracyjne. Szczegóły reguluje dekret 

o wychowaniu przedszkolnym, który określa warunki dotyczące funkcjonowania i organizacji 

przedszkola, zakres obowiązkowego wychowania przedszkolnego w przedszkolu, maksymalną i 

minimalną liczbę dzieci w klasie oraz zapewnia ich bezpieczeństwo. Określa warunki działania 

przedszkola leśnego oraz wymagania kwalifikacyjne dla jego pracowników. Określa sposób 

ustalania wysokości czesnego za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych. Usługi gastronomiczne podlegają przepisom rozporządzenia w sprawie żywienia w 

szkołach. Przedszkola podlegają również Rozporządzeniu w sprawie norm sanitarnych w 

instytucjach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, które określa również szczegółowe 

wymagania dla przedszkoli leśnych. Ponadto bezpieczeństwo dzieci jest przedmiotem dwóch 

dokumentów: Wytyczne MEYS w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci, 

uczniów i studentów obowiązują tylko szkoły utworzone przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i 

Sportu, ale inne szkoły też mogą z nich korzystać; Minimalny Standard Bezpieczeństwa jest 

zalecany wszystkim szkołom. 

Przedszkole jest organizacyjnie podzielone na klasy. Możliwe jest umieszczanie w klasach dzieci w 

tym samym lub różnym wieku oraz tworzenie klas jednorodnych lub niejednorodnych pod względem 

wieku. W ten sam sposób można umieścić dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie 

wspólnej przedszkola i utworzyć klasę integracyjną. 

Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci, których rodzice otrzymują zasiłek wychowawczy, 

a mianowicie w przypadku dzieci do lat trzech maksymalnie pięć dni kalendarzowych w miesiącu, w 

przypadku dzieci od lat trzech regularnie, ale nie więcej niż cztery godziny dziennie lub pięć dni 

kalendarzowych w miesiącu. 

Największym podmiotem zakładającym przedszkola jest gmina; niewielka liczba przedszkoli została 

założona przez prywatne podmioty założycielskie i kościoły. Przedszkola są zakładane w trybie 

całodziennym (powyżej 6,5 godziny dziennie, ale nie więcej niż 12 godzin dziennie), półdniowym (co 

najwyżej 6,5 godziny dziennie) i internatowym (opieka całodzienna i nocna). 

Wychowanie przedszkolne może być świadczone odpłatnie z wyjątkiem ostatniego roku w 

przedszkolu założonym przez państwo, region, gminę lub konfederację gmin oraz w klasach 

przygotowawczych szkół podstawowych, gdzie jest świadczone nieodpłatnie (gdzie kształcą się 

dzieci, które w danym roku szkolnym ukończyły szóste urodziny oraz dzieci, które otrzymały zgodę 

na odroczenie obowiązku szkolnego). Wysokość opłaty ustala dyrektor szkoły, który decyduje 

również o jej obniżeniu lub umorzeniu. 
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Klasy przedszkola zapełniają się do 24 dzieci; organ założycielski może zezwolić na odstępstwo od 

tej liczby, jednak nie więcej niż o 4 dzieci. Najniższą liczbę dzieci ustala się na 13 w przypadku 

przedszkola jednoklasowego, jedynego w danej gminie. W przedszkolu dwu- i więcej oddziałowym, 

jedynym w gminie, uczy się średnio co najmniej 16 dzieci w oddziale. Przedszkole jednoklasowe 

liczy co najmniej 15 dzieci w klasie, a przedszkola dwu- i więcej klasowe liczą średnio co najmniej 

18 dzieci w klasie. Organ założycielski może zezwolić na odstępstwo od tej liczby nawet do 4 dzieci 

(dotyczy to tylko organu założycielskiego, którym jest państwo, region, gmina lub konfederacja 

gmin). 

Zadaniem instytucjonalnego wychowania przedszkolnego jest uzupełnianie wychowania rodzinnego 

i w ścisłym powiązaniu z nim pomoc w zapewnieniu dziecku środowiska posiadającego 

wystarczającą ilość wielostronnych i adekwatnych bodźców do jego aktywnego rozwoju i uczenia 

się. Wychowanie przedszkolne powinno w znaczący sposób wzbogacić codzienny program dziecka 

w okresie przedszkolnym i zapewnić mu profesjonalną opiekę.

 

Link & Informacja 

https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-

republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-

I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#MSMT 

https://www.msmt.cz/areas-of-work/preschool-education?lang=2 

 

DANIA 

Jeśli chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, musisz zarejestrować firmę w Duńskiej 

Agencji Handlu i Spółek. Należy to zrobić nie później niż osiem dni przed rozpoczęciem działalności 

podlegającej ocleniu. Zarejestruj swoją firmę online na stronie virk.dk (w języku duńskim). 

Warunki założenia ośrodka opieki dziennej w Danii 

Wszystkie placówki opieki dziennej w Danii muszą być zgodne z przepisami ustawy o usługach 

socjalnych, posiadać wymagane licencje i funkcjonować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Jeden z naszych agentów specjalizujących się w zakładaniu firm w Danii może udzielić Ci 

szczegółowych informacji. 

Preferowanym rodzajem osoby prawnej przy otwieraniu przedszkola dla dzieci jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, której członkowie ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości 

zainwestowanego kapitału. Z pomocą naszych agentów proces rejestracji spółki zostanie 

przeprowadzony w możliwie najkrótszym czasie. 

Inwestorzy zakładający przedszkole dla dzieci w Danii muszą nie tylko przestrzegać przepisów 

dotyczących tego typu placówek, ale także stworzyć i rozwinąć stymulujące i edukacyjne środowisko 

dla dzieci. 

Nasi duńscy agenci ds. zakładania firm mogą pomóc Ci w założeniu ośrodka opieki dziennej dla 

dzieci. 

Opieka dzienna w Danii jest zorganizowana w zależności od wieku dziecka i im starsze dziecko, tym 

bardziej kompleksowe usługi są oferowane. Inwestorzy mogą zdecydować się na otwarcie żłobka i 

centrum opieki dziennej dla najmłodszych dzieci lub założyć prywatne przedszkole. Poniżej 

przedstawiamy cztery rodzaje opieki dziennej dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych: 

- Żłobek: w tych dniach żłobki przyjmują dzieci w wieku 0-2 lat; 

- Przedszkole: jest to placówka opieki nad dziećmi w wieku od dwóch do sześciu lat. 

- Przedszkole: dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w niektórych przypadkach z możliwością 

uczęszczania do przedszkola po szkole; 

https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://en.oniszczuk.com/services/formation-of-companies-abroad/company-in-the-czech-republic/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--7EeLZCLK2Wgss5yqvJSkvzKC_NiEf7-I5fhEpdr_64cfCYD_TEhoCDrgQAvD_BwE
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#MSMT
https://www.msmt.cz/areas-of-work/preschool-education?lang=2
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- Specjalna opieka nad dziećmi: ośrodki, które skupiają się na dzieciach specjalnej troski, ze 

specjalnymi udogodnieniami i personelem przeszkolonym w celu zapewnienia najbardziej 

odpowiedniego środowiska dla tych dzieci. 

- Wszystkie ośrodki opieki dziennej w Danii muszą koncentrować się na potrzebach dzieci i ich 

harmonijnym rozwoju. 

Z drugiej strony, duńskie żłobki są prowadzone przez lokalną gminę, a opiekę nad nimi sprawują 

przeszkoleni pedagodzy. Istnieją zarówno samodzielne żłobki opiekujące się dziećmi do 3 roku 

życia, jak i zintegrowane placówki, w których znajduje się zarówno żłobek, jak i przedszkole. W 

duńskim żłobku jeden pracownik przypada na 3 dzieci. Zazwyczaj dzieci opuszczają żłobek lub 

przedszkole około 3 roku życia i zapisują się do przedszkola. 

Wielu emigrantów i obcokrajowców jest zaskoczonych, kiedy odwiedza duńskie przedszkole. Bardzo 

mało uwagi poświęca się tam elementom "przedszkolnym" aż do ostatniego roku, kiedy to personel 

wprowadza więcej nauki opartej na zabawie i zadaniach koncentracyjnych, aby dzieci były gotowe 

do szkoły. Do tego czasu główny nacisk kładziony jest na rozwój motoryczny, kreatywność, naukę 

umiejętności społecznych i rozwój językowy. 

Na każde 5 dzieci przypada jeden nauczyciel w przedszkolu, dzięki czemu możliwe jest realizowanie 

dedykowanych projektów w małych grupach. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 

poszczególnych dzieci, a rodzice są prowadzeni i zachęcani przez personel, aby pomagać swoim 

dzieciom w ich rozwoju. 

Dania jest znana z wyspecjalizowanych instytucji, takich jak przedszkola rolnicze i leśne, w których 

dzieci przebywają na świeżym powietrzu przez większość dnia, a nawet tradycyjne przedszkola mają 

zazwyczaj duże place zabaw i organizują wiele wycieczek, przy czym preferowane są lokalne ogrody 

zoologiczne, teatry i parki. 

 

ESTONIA 

 

         W Estonii istnieją dwa rodzaje przedszkoli - miejskie (93%) i prywatne (7%). W 

przedszkolach miejskich zapłacisz niewielkie czesne oraz koszt wyżywienia. W przedszkolach 

prywatnych opłata jest znacznie wyższa i mogą obowiązywać dodatkowe warunki przyjęcia. 

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Estonii jest łatwo, wejdź na następujący link: 

https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/process 

Prywatne przedszkole w Estonii jest placówką spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wpisanej do rejestru handlowego, fundacji lub stowarzyszenia non-profit 

wpisanego do rejestru stowarzyszeń i fundacji non-profit (zwanego dalej właścicielem), która działa 

zgodnie z ustawami, przepisami wydanymi na ich podstawie oraz statutem właściciela prywatnego 

przedszkola i statutem szkoły. 

Nazwa prywatnego przedszkola musi wyraźnie odróżniać się od nazw innych instytucji 

edukacyjnych wpisanych do Estońskiego Systemu Informacji o Edukacji, utworzonego na podstawie 

Ustawy o Edukacji Republiki Estońskiej. Wniosek o wydanie licencji na działalność jest rozpatrywany 

przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. 

Zgodnie z prawem dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy przedstawicielem prawnym 

dziecka a właścicielem prywatnego przedszkola. Właściciel prywatnego przedszkola zobowiązuje 

się do zapewnienia dziecku edukacji zgodnej z programem nauczania. Dzieci/przedstawiciele 

prawni stosują się do instrumentów prawnych właściciela prywatnej szkoły i płacą czesne. Umowa 

zostaje zawarta nie później niż dziesięć dni przed terminem płatności pierwszego czesnego, ale nie 

później niż dziesięć dni przed rozpoczęciem nauki. 

Właściciel szkoły prywatnej posiada oddzielny budżet dla szkoły prywatnej i jest on oddzielony 

od rachunków innych agencji. 

Statuty szkół prywatnych zostaną dostosowane do niniejszej ustawy do dnia 1 września 1999 

roku. 
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Link & Informacja 

https://www.companyformationdenmark.com/ 

https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-

business#:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish). 

https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-

denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%2

0kindergarten 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-20_en#Law 

 

FINLANDIA 

 

W Finlandii istnieje tylko kilka prywatnych instytucji edukacyjnych, około 3% wszystkich szkół. 

W Finlandii gminy oferują miejską edukację wczesnoszkolną, na przykład w ośrodkach opieki 

dziennej. Istnieją również prywatne ośrodki opieki dziennej.  

 

Jeżeli po zakończeniu urlopu wychowawczego dziecko jest pod opieką domową, przysługuje mu 

prawo do zwolnienia z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 

trzeciego roku życia. 

Do różnych form prywatnej edukacji wczesnoszkolnej należą prywatne przedszkola lub prywatne 

rodzinne przedszkola grupowe, rodzinne przedszkola dzienne, opieka dzienna sprawowana przez 

opiekuna zatrudnionego przez rodzinę do pracy w domu. 

 

Wniosek o wczesną edukację można złożyć bezpośrednio w prywatnej placówce dziennej opieki 

nad dzieckiem lub prywatnej placówce rodzinnej opieki dziennej. 

Możesz również poszukać prywatnego rodzinnego opiekuna dziennego, który będzie zajmował się 

dziećmi w swoim domu, lub zatrudnić opiekuna do pracy w domu. Jeśli zatrudniasz opiekuna do 

dzieci w swoim domu, stajesz się pracodawcą i musisz przestrzegać obowiązków pracodawcy. 

Szczegóły można znaleźć na stronie InfoFinland. 

 

Gmina nadzoruje prywatną edukację wczesnoszkolną. 

Koszty prywatnej edukacji wczesnoszkolnej są różne. Mogą Państwo jednak otrzymać wsparcie z 

Keli. W takim przypadku prywatna edukacja wczesnoszkolna nie musi kosztować dużo więcej niż 

edukacja gminna. 

 

Prywatne placówki mogą osiągać zyski i przed rozpoczęciem działalności muszą jedynie dokonać 

zgłoszenia. Zapewniona edukacja i opieka musi jednak spełniać kryteria określone dla placówek 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Ustawa o wczesnej edukacji (540/2018) oraz krajowa 

podstawa programowa wiążą również prywatnych usługodawców.  

Zakładanie działalności gospodarczej w Finlandii: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-

with-finland/startup-in-finland/setting-up-a-business 

 

FRANCJA 

 

Prywatne instytucje edukacyjne zakwaterowanie z umową jest instytucją, która nie ma znaku 

akordu z państwem. Placówka ta musi być zgłoszona podczas otwarcia. Dyrektor przekazuje 

deklarację burmistrzowi, prefektowi i prokuratorowi Republiki. Otwarcie następuje automatycznie po 

upływie trzech miesięcy od daty deklaracji, bez sprzeciwu w momencie otwarcia. Szkoła prywatna 

bez umowy nie jest zobowiązana do przestrzegania programów, ani harmonogramów szkolnictwa 

publicznego. 

https://www.companyformationdenmark.com/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business#:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish).
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business#:~:text=If%20you%20want%20to%20start,.dk%20(in%20Danish).
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://www.companyformationdenmark.com/set-up-a-daycare-center-for-children-in-denmark#:~:text=Daycare%20in%20Denmark%20is%20structured,or%20start%20a%20private%20kindergarten
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-20_en#Law
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/startup-in-finland/setting-up-a-business
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/startup-in-finland/setting-up-a-business
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Z drugiej strony musi umożliwić dzieciom zdobycie wiedzy w zakresie wspólnej podstawy 

umiejętności. Państwo nie pokrywa kosztów wynagrodzenia nauczycieli. To placówka rekrutuje 

nauczycieli i płaci im. 

Możesz wybrać strukturę prawną swojego przedszkola: a) stowarzyszenie - jeśli twoim celem 

jest służenie rodzinom poprzez oferowanie wysokiej jakości szkoły dla ich dzieci, bez celu czerpania 

znaczących korzyści i dochodów, stowarzyszenie wydaje się być najbardziej odpowiednią i 

korzystną formą do zarządzania twoim przedszkolem; b) spółka - rzeczywiście tylko spółka pozwoli 

twórcy pozostać absolutnym panem na pokładzie, otrzymując jednocześnie wynagrodzenie. 

Większość tworzenia spółek handlowych odbywa się w formie SARL (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) lub w formie SAS (uproszczona spółka akcyjna). Obie mogą być utworzone 

przez jednego wspólnika. Wówczas będzie to EURL lub SASU. 

Francja posiada bogatą ofertę przedszkoli i ośrodków opieki dziennej. Znalezienie wolnego 

miejsca może być jednak trudne, zwłaszcza w ośrodkach opieki nad dziećmi w Paryżu. Jak znaleźć 

przedszkole i jak skutecznie wprowadzić dziecko do systemu opieki nad dziećmi we Francji? 

Rodzice mogą posyłać swoje dzieci do publicznych i prywatnych przedszkoli, zwanych 

żłobkami, od momentu ukończenia przez dziecko trzeciego miesiąca życia. Zbiega się to z końcem 

średniego urlopu macierzyńskiego. 

Francuskie publiczne przedszkola i żłobki otrzymują fundusze od władz lokalnych i 

regionalnych oraz z opłat rodziców. Większość z nich jest otwarta 11 godzin dziennie i zamykana 

tylko na jeden miesiąc w okresie letnim. 

Wszyscy pracownicy żłobków publicznych i prywatnych muszą spełniać rygorystyczne 

standardy szkolenia. Muszą również posiadać dyplom ukończenia kursu opieki nad dziećmi. 

Informacje na temat żłobków i ogrodów w Twojej okolicy można uzyskać w lokalnym urzędzie 

miasta, mairie. 

Wszystkie francuskie miasta oferują tę usługę. Jednakże małe, wiejskie miejscowości mogą 

mieć ograniczoną liczbę miejsc, podczas gdy w dużych miastach popyt często przewyższa 

dostępność. Bez względu na to, gdzie mieszkasz, powinieneś wcześniej zapisać swoje nazwisko. 

Jest to czasami pierwsza rzecz, jaką robi francuska rodzina, gdy tylko dowiaduje się, że jest w ciąży. 

Dzieci we Francji mogą rozpocząć naukę w publicznym przedszkolu lub w szkole podstawowej 

(école maternelle) już w wieku dwóch lat. Zakłada to, że dziecko potrafi prawidłowo korzystać z 

toalety. 

Szkoła nie jest obowiązkowa do szóstego roku życia. Chociaż szkoły podstawowe otrzymują 

fundusze rządowe, nie gwarantują one miejsca w placówce. Aby zagwarantować dziecku miejsce, 

należy zgłosić je odpowiednio wcześnie. 

Dzień szkolny w tym kraju obejmuje trzy godziny rano i trzy wieczorem; rodzice mogą odebrać 

dzieci na przerwę obiadową, która często trwa dwie godziny. 

Często zdarza się, że szkoły oferują zarówno obiad, jak i opiekę nad dziećmi (service de 

puériculture) na terenie szkoły przed i po lekcjach oraz podczas przerw; podczas gdy nauka w szkole 

jest bezpłatna, płaci się za te dodatkowe usługi. Opłaty są zazwyczaj dość przystępne. 

Maternelle nie jest zwykłą opieką dzienną; nauczają one programu nauczania narzuconego 

przez państwo. Dzieci, które opuszczą te lata przygotowań, mogą znaleźć się w gorszej sytuacji, 

gdy w wieku sześciu lat rozpoczną naukę w szkole podstawowej. 

 

Link & Informacja 

https://www.fondationpourlecole.org/creer-son-ecole/ 

 

 

 

 

https://www.fondationpourlecole.org/creer-son-ecole/
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NIEMCY 

 

Niemcy są jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie dla inwestycji zagranicznych. 

Zakładanie firmy w Niemczech składa się z kilku podstawowych kroków, które dotyczą 

przygotowania dokumentów firmy i jej skutecznej rejestracji w niemieckich urzędach.  

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.companyformationgermany.com/, 

gdzie znajduje się również kalkulator podatkowy oraz rodzaje spółek.  

Opieka nad dziećmi w Niemczech jest wspierana przez państwo i obejmuje zarówno ośrodki 

dla małych dzieci, jak i przedszkola dla starszych. Wszystkie dzieci mają zagwarantowane miejsce 

w placówce opieki dziennej, a możliwość ta pozwala im na dostęp do nauki, socjalizacji i ogólnie 

korzystnego rozwoju. 

Otwarcie prywatnego ośrodka opieki dziennej dla dzieci w Niemczech jest możliwe we 

wszystkich większych miastach niemieckich, a jeden z naszych niemieckich agentów ds. zakładania 

firm może pomóc Ci w początkowych etapach tworzenia firmy, a później w uzyskaniu odpowiedniej 

licencji. 

Jak założyć przedszkole w Niemczech? 

Placówki opieki dziennej oferują całoroczne usługi dla dzieci, zazwyczaj w wieku od jednego 

do trzech lat. Opiekę nad dziećmi w Niemczech można bardzo dobrze sklasyfikować według wieku. 

Żłobki są przeznaczone dla bardzo małych dzieci, głównie maluchów, jest to preferowany rodzaj 

opieki dziennej dla rodziców, którzy nie mają innych możliwości opieki nad dziećmi w tym wieku. 

Założenie prywatnego żłobka w Niemczech wiąże się z kilkoma krokami i wymaga uzyskania 

odpowiedniej licencji. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać niezbędne pozwolenia i licencje od władz 

regionalnych lub na poziomie gminy. Proces ten może zależeć od kraju związkowego, w którym 

otwierana jest placówka opieki dziennej. Jeden z naszych agentów specjalizujących się w rejestracji 

firm w Niemczech może udzielić Państwu szczegółowych informacji na temat wydawania zezwoleń 

i kontroli tego typu placówek. Placówki dziennej opieki nad dziećmi w Niemczech muszą spełniać 

wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dzieci, a także możliwości nauki i 

rozwoju, których potrzebują. Aby uzyskać 

więcej informacji na temat tego, jak 

otworzyć niemiecką firmę oferującą tego 

typu usługi, prosimy o kontakt z ekspertami 

pod adresem: 

clients@lawyersgermany.com 

Jeśli jesteś niezadowolony z obecnej 

sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi lub 

chcesz zrobić kolejny krok w swojej karierze 

edukacyjnej, otwarcie własnego 

przedszkola (Kita lub Kindertagesstätte w 

języku niemieckim) może być świetną 

opcją. W prawie wszystkich krajach 

związkowych Niemiec istnieje ogromny 

popyt na wolne miejsca w przedszkolach 

Kita, który w wielu przypadkach przewyższa 

nawet podaż. W tym przewodniku znajdą Państwo wszystkie informacje, które są niezbędne do 

otwarcia Kity, uzyskania koniecznego zezwolenia na prowadzenie działalności i stworzenia 

biznesplanu. 

Opieka nad dziećmi to zadanie, które wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego zanim 

założysz firmę, musisz uzyskać licencję. Najpierw należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie 

działalności i udowodnić, że dzieci zapisane do Kity będą pod opieką wykwalifikowanych 
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specjalistów. Po spełnieniu wszystkich wymagań licencję wydaje lokalny urząd ds. młodzieży 

(Jugendamt). Do złożenia wniosku potrzebna jest szczegółowa koncepcja działalności, zawierająca 

m.in. cele pedagogiczne, kwalifikacje zawodowe i przykłady codziennej pracy. Oprócz zezwolenia 

na prowadzenie działalności należy znaleźć odpowiedni budynek przeznaczony do użytku 

komercyjnego. I oczywiście nie można założyć firmy bez szczegółowego planu finansowego. Aby 

otworzyć firmę Kita jako gGmbH lub jako stowarzyszenie, należy złożyć wniosek o przyznanie 

statusu non-profit (Antrag auf Gemeinnützigkeit). Należy pamiętać o zawarciu najważniejszych 

ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie handlowe, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie zawartości przedsiębiorstwa. 

Aby zdobyć zaufanie rodziców, musisz mieć przekonującą koncepcję pedagogiczną. Twój plan 

musi również zapewniać stabilność finansową.  

Ważne aspekty Twojego planu finansowego 

Każdy nowy biznes potrzebuje kapitału. Jeśli chcesz otworzyć własną firmę Kita, możesz 

uzyskać dostęp do wsparcia rządowego. Aby otrzymać takie wsparcie, musisz być już przyjęty do 

planu wymagań Twojego urzędu ds. młodzieży. Twój urząd ds. młodzieży jest najlepszym źródłem 

informacji o rządowych programach dotacji dla przedsiębiorców oferowanych przez kraje związkowe 

i gminy. Twój plan finansowy powinien uwzględniać następujące koszty: 

- Zapotrzebowanie na kapitał w początkowej fazie działalności 

- Koszty doradztwa i biurokracji/prawników w fazie zakładania firmy 

- zapotrzebowanie kapitałowe na wyposażenie lokalu Kita (meble, zabawki, artykuły 

higieniczne) 

- bieżące koszty operacyjne (czynsz, elektryczność, ogrzewanie, EDP) 

- Podatki i ubezpieczenia 

- Rezerwy finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. 

Musisz opracować konkretną koncepcję opieki nad dziećmi. Twoja koncepcja powinna jasno 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

- Jaka jest wasza wizja pedagogiczna? 

- Kim są osoby zajmujące się opieką nad dziećmi? 

- Jakie możliwości nauki będą oferowane? 

- Czy będą oferowane miejsca dla dzieci o specjalnych potrzebach? 

- Jak duże będą grupy? 

- Jak duży wpływ będą mieli rodzice? 

- Jaka grupa wiekowa bedzie obslugiwana? 

- Jak będą traktowane dni robocze i święta? 

- W jaki sposób dzieci będą osiedlane w nowym Kita? 

- Jakie specjalne zasady zostaną ustalone (obowiązkowe szczepienia, itp.)? 

- Jak będzie wyglądała codzienna rutyna? 

 Bardzo ważne jest, aby znaleźć właściwą i dobrą lokalizację dla ośrodka. 

Specyfikacje prawne regulujące tę decyzję są szczególnie surowe, ponieważ w przypadku 

ośrodków opieki nad dziećmi szczególnie ważne jest bezpieczeństwo budynku i ochrona. 

Specyfikacje te dotyczą takich szczegółów, jak bezpieczeństwo schodów. Muszą być również 

pomieszczenia dla grup, w których dzieci mogą się bezpiecznie bawić. Zazwyczaj wymagana jest 

przestrzeń zewnętrzna lub przynajmniej pobliski plac zabaw. Niezbędna jest odpowiednia liczba 

umywalek i ubikacji w zależności od liczby dzieci zapisanych do Kity. Do minimalnych wymagań 

należy również miejsce do drzemki i pomieszczenie do przechowywania wózków. 

 

GRECJA 
 

Jeśli chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w dziedzinie edukacji, w naszym 

przypadku, przedszkole, istnieje decyzja ministerialna nr D22 / OIK. 11828/293/2017, określająca 



23 
 

warunki tworzenia i działania Jednostek Opieki, Edukacji Przedszkolnej i Szkolenia przez Prawo 

Prywatne, organizacje for-profit i non-profit. 

Żłobek dla niemowląt od 2 miesięcy do 2,5 roku, z jedzeniem lub bez (mleko na pewno będzie 

przygotowane). 

W celu prowadzenia prywatnego żłobka konieczne jest posiadanie odpowiedniej działki pod budowę 

budynku lub istniejącego budynku o odpowiedniej powierzchni działki. 

Wniosek osoby fizycznej lub prawnej z podaniem jej danych (lub danych osoby prawnej kierującej 

osobą prawną), nazwy, rodzaju Jednostki (Żłobek, Przedszkole, lub Żłobek, itp.), siedziby, 

maksymalnej liczby niemowląt lub małych dzieci, które będą obsługiwane oraz szczegółowego 

przeznaczenia Jednostki. 

Opisanie charakterystycznego tytułu Jednostki, którą chcesz założyć oraz istniejącego budynku lub 

działki, na której chcesz budować. 

Przedłożenie odpowiedniego pozwolenia na budowę, oraz odpowiedniego pozwolenia na aranżację 

lub remont lub zasiedlenie, jeśli jest wymagane, jak również świadectwa legalności i możliwości ich 

wykorzystania w tym celu, z wnioskiem o wydanie przez właściwy urząd planowania nowego 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami. 

Wszystkie wymienione pozwolenia i zaświadczenia wydawane są przez właściwy urząd 

urbanistyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istnieją również szczególne warunki 

dotyczące wykształcenia zawodowego zatrudnionych pracowników. 

Przedszkole nie jest obowiązkowe. Dzieci w wieku od dwóch i pół roku mogą być zapisane do 

publicznych lub prywatnych żłobków (vrefonipiakoi paidikoi stathmi); niektóre z nich mają klasy 

żłobkowe (nipiaka tmimata), jak również przedszkola (nipiagogeia). Nauka w szkołach publicznych 

(w tym podręczniki) jest bezpłatna. 

Aby zapisać się do przedszkola, rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty: 

- Formularz zgłoszeniowy 

- Akt urodzenia dziecka 

- Książeczkę zdrowia dziecka. 

Nauka w szkole jest obowiązkowa od 

szóstego roku życia. Dzieci, które 1 

października ukończą pięć lat i sześć 

miesięcy, mogą zapisać się do szkoły 

podstawowej na następny rok. 

Wśród Greków krąży żart, że najlepszą 

opiekę dzienną zapewniają dziadkowie. 

Rzeczywiście, w tym nuklearnym typie 

śródziemnomorskiej rodziny wiele 

emerytowanych babć przejmuje 

odpowiedzialność za opiekę nad 

dzieckiem, gdy matka wraca do pracy - 

wiele z nich nawet przeprowadza się, aby 

być bliżej miejsca zamieszkania swoich dzieci i wnuków. 

W kraju istnieje kilka publicznych ośrodków opieki nad dziećmi - dziewięćdziesiąt dziewięć z nich 

działa w granicach miasta Ateny. Są one w większości finansowane przez państwo, ale rodzice 

muszą płacić średnio 70 euro miesięcznie, w zależności od ich dochodów. Lista oczekujących jest 

bardzo duża i czasami nie ma wystarczającej liczby miejsc dla dzieci. Jeśli jednak uda Ci się zdobyć 

miejsce, pamiętaj, że publiczne żłobki kończą pracę o godzinie 16.00, co sprawia, że pracujący 

rodzice nie są w stanie poradzić sobie bez pomocy rodziny lub niani przez co najmniej kilka godzin. 

Prywatne żłobki kosztują 300-500 euro miesięcznie, a jeśli dodać do tego fakt, że obecnie jest to 

minimalna pensja w Grecji, nic dziwnego, że wiele kobiet decyduje się rzucić pracę, by samemu 

wychowywać swoje dzieci. 
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Inną opcją jest niania, która może Cię kosztować od 400-800 euro miesięcznie. Niestety nie ma 

agencji rządowej, która przeprowadza kontrole lub wydaje certyfikaty dla prywatnych ośrodków 

opieki dziennej lub niań, więc będziesz musiał polegać na doświadczeniach przyjaciół i słowach z 

ust. Jest jednak nowa strona internetowa, która ma na celu pomóc w tym zakresie, łącząc Cię z 

siecią niań i opiekunów, których możesz później ocenić. 

Jeśli chodzi o przedszkole, to nie jest ono obowiązkowe. Jeśli Twoje dziecko ma co najmniej dwa i 

pół roku, może zostać zapisane do żłobka publicznego lub prywatnego, a niektóre z nich mają 

również oddziały żłobkowe i przedszkola. Do zapisania dziecka do żłobka potrzebny jest formularz 

zgłoszeniowy, akt urodzenia dziecka oraz książeczka zdrowia. Gdy 1 października dziecko osiągnie 

wiek pięciu lat i sześciu miesięcy, należy zapisać je do szkoły podstawowej na następny rok. 

Zajęcia z dziećmi 

W zależności od regionu, w którym Państwo mieszkają, istnieje wiele możliwości spędzania 

czasu z dziećmi - od odwiedzenia jednego z wielu muzeów w kraju, poprzez odkrywanie przyrody, 

aż po zabawę na placu zabaw. Istnieje wiele darmowych placów zabaw na świeżym powietrzu, 

szczególnie w dużych miastach, ale należy pamiętać, że niektóre z nich mogą być dość stare. W 

całym kraju znajduje się również kilka parków rozrywki i parków wodnych, z których maluchy mogą 

korzystać, zwłaszcza w miesiącach wiosennych i letnich. 

   

Link & Informacja 

https://artion.gr/en/starting-business-in-greece 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-33_en 

 

WĘGRY 

 

Opieka dzienna nad dziećmi do lat trzech musi być realizowana w ramach opieki żłobkowej. 

Wszystkie formy opieki, które zapewniają opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat, są uważane za 

opiekę żłobkową. W nowym systemie opieki żłobkowej żłobek oznacza instytucję tradycyjnego 

żłobka, która zapewnia opiekę dzienną zgodnie z Krajowym Podstawowym Programem Edukacji i 

Opieki Przedszkolnej. Celem Narodowego Programu Podstawowego Edukacji i Opieki 

Przedszkolnej (dalej: Program Podstawowy) jest zapewnienie ram pracy zawodowej w instytucjach 

zapewniających opiekę i usługi przedszkolne na Węgrzech. Treść i podejście Programu 

Podstawowego są zgodne z Ustawą Zasadniczą Węgier, ustawodawstwem dotyczącym edukacji i 

opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia, tradycjami i wartościami edukacji przedszkolnej, cechami 

narodowymi oraz wynikami ostatnich badań studia z zakresu wczesnego dzieciństwa. Rozdziały 

Programu Podstawowego dotyczą wszystkich rodzajów żłobków (żłobka, mini żłobka, żłobka 

zakładowego i żłobka rodzinnego), z uwzględnieniem każdej formy opieki. W oparciu o odpowiednie 

regulacje prawne, potrzeby odbiorców usług oraz uwarunkowania instytucjonalne, placówka 

opiekuńcza i świadczeniodawca muszą opracować profesjonalny program, zgodny z zapisami 

Programu Podstawowego. Opieka żłobkowa to instytucjonalne i kompleksowe świadczenie usług w 

zakresie standardów, wykwalifikowanej kadry zawodowej oraz warunków materialnych. Aby 

otworzyć prywatny żłobek na Węgrzech, musisz znać specjalne warunki wymagane przez władze.  

 

IRLANDIA 

 

Przedszkole jest w Irlandii nieobowiązkowe. W ramach programu ECCE dzieci są uprawnione do 

rocznego bezpłatnego nauczania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w 

szkole podstawowej. Wcześniej rodzice muszą płacić za uczęszczanie dzieci do przedszkola. 

https://artion.gr/en/starting-business-in-greece/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-33_en
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Program zapewnia trzy godziny dziennie, pięć dni w tygodniu przez 38 tygodni. Program jest 

dostępny dla wszystkich dzieci, które ukończyły 2 lata i 8 miesięcy przed 1 września. Jeśli Twoje 

dziecko uczęszcza do placówki dłużej, zostaniesz obciążony opłatą za ten dodatkowy czas. 

Przedszkola w Irlandii przyjmują formę prywatnie prowadzonych żłobków, przedszkoli i szkół 

Montessori. Dzieci mogą uczęszczać do nich przez jeden rok lub dwa lata w wieku trzech i/lub 

czterech lat. 

Opieka całodzienna zapewnia dzieciom w wieku od trzech miesięcy do sześciu lat zorganizowaną 

opiekę przez ponad 3,5 godziny dziennie. Niektóre usługi mogą również obejmować opiekę po 

szkole. Do usługodawców należą przedszkola i żłobki. 

Poniżej znajduje się adres strony internetowej, która poprowadzi Cię przez cały proces zakładania 

żłobka. 

Założenie własnego żłobka jest jedną z odpowiedzi na problem popytu i podaży. Ale każdy, kto łudzi 

się, że żłobek można założyć w salonie, powinien pomyśleć jeszcze raz. Jest to o wiele bardziej 

skomplikowane. Prowadzenie żłobka lub przedszkola jest przedsięwzięciem komercyjnym, a 

pozwolenie na budowę, przepisy przeciwpożarowe i powiadomienie komisji zdrowia wchodzą w grę. 

Planiści wezmą pod uwagę wielkość lokalu, jakie są przepisy dotyczące parkingu dla dzieci i czy 

sąsiedzi będą narażeni na niedogodności. Godziny pracy są zwykle ograniczone do poniedziałku do 

piątku, od 8 do 18, a pozwolenie jest przyznawane pod warunkiem, że lokal jest zgodny z Ustawą o 

opiece nad dziećmi z 1991 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz jest zarejestrowany w 

lokalnym urzędzie zdrowia. 

Bezpieczeństwo reguluje większość przepisów dotyczących placówek opieki nad dziećmi i jest 

oparte na zdrowym rozsądku. Zabezpieczone przed dziećmi zamki, poręcze na wysokości dziecka, 

termostatycznie sterowana woda, osłony gniazdek, zabezpieczone okna na niskim poziomie - to 

wszystko są wydatki, które zwrócą się po uruchomieniu przedszkola. Zewnętrzne place zabaw 

muszą być ogrodzone i posiadać podłoże, które będzie amortyzować upadki. Wiele żłobków używa 

małych kamyczków, ponieważ dzieci nie mogą biegać zbyt szybko po tego typu powierzchni. Kiedy 

żłobek w Clonskeagh otworzył działalność, z tyłu budynku znajdował się ładny trawnik do zabawy 

na świeżym powietrzu, który w ciągu kilku tygodni zamienił się w błotnistą kąpiel. Zastąpiono go 

żwirkiem ułożonym na dobrze odwodnionej ziemi, z membraną pod żwirkiem, aby ograniczyć kurz 

do minimum. Dobre, solidne huśtawki i zjeżdżalnie od sprawdzonego producenta to rozsądne 

inwestycje długoterminowe. Niezbędną książeczką dla każdego, kto myśli o założeniu żłobka, jest 

przewodnik wyjaśniający wymogi Rozporządzenia o Opiece nad Dziećmi (Usługi Przedszkolne) z 

1996 r., dostępny w Biurze Publikacji Rządowych przy Molesworth Street, Dublin 2, w cenie 3 funtów. 

Barnardos opracowało również przydatny pakiet informacyjny - Establishing a Day Care Service 

(Zakładanie placówki opieki dziennej), który można nabyć za £25 w National Childrens' Resource 

Centre przy Christchurch Square, Dublin 8. Można go również przeczytać w tym centrum w dni 

powszednie od 9.30 do 13.00 rano. 

Dobrym pomysłem jest zaproszenie inspektora lokalnego urzędu zdrowia, aby zadzwonił i udzielił 

porady na temat prawnych aspektów przebudowy domu na placówkę przedszkolną. Po dokonaniu 

rejestracji inspektor będzie dzwonił "od czasu do czasu", aby potwierdzić, że przepisy są 

przestrzegane. 

Trzeba będzie również zarejestrować działalność w urzędzie skarbowym. Niezbędne będzie 

ubezpieczenie, którego koszt będzie się różnił w zależności od liczby dzieci i tego, czy uczęszczają 

one do przedszkola w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin. Kolejnym wydatkiem będzie 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników. Jak każdy inny biznes, żłobek przetrwa 

tylko wtedy, gdy będzie przynosił zyski, więc starannie planuj finanse. Niektóre Area Partnerships 

mają fundusze na zapewnienie placówek opieki nad dziećmi, więc warto to sprawdzić. Jedną z zalet 

prowadzenia własnego żłobka jest oszczędność kosztów opieki nad dziećmi. Z pięciorgiem małych 

dzieci pomiędzy dwoma rodzinami, Darlingowie i Sheridanowie oszczędzają około 1500 funtów 

miesięcznie prowadząc własne przedszkole. Oprócz sprzętu do zabawy, książek, muzyki i łatwej w 
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czyszczeniu kuchni, potrzebny jest hol wejściowy z miejscem do przechowywania płaszczy i ubrań 

na zmianę dla każdego dziecka, pokój wypoczynkowy z miejscami do spania dla dzieci poniżej 

dwóch lat i oddzielne sale do zajęć dla każdego poziomu wiekowego. Urządzenia do przewijania 

pieluch, toaleta i umywalka na każde 10 dzieci oraz oddzielna łazienka dla dorosłych to również 

wymagania komisji zdrowia. 

Zabawki i książki nie są ogromnym początkowym wydatkiem, według większości właścicieli żłobków, 

i można je kupić w każdej wiarygodnej hurtowni. Little Feat kupiło większość swojego wyposażenia 

w Little Tikes i Early Learning Centre (ta ostatnia nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ale grupy 

przedszkolne otrzymują zniżkę). 

   

Link & Informacja 

https://www.earlychildhoodireland.ie/work/operating-childcare-service/setting-childcare-service/ 

WŁOCHY 

 

Konstytucyjna zasada wolności edukacji jest realizowana na terytorium kraju poprzez szkoły 

państwowe i niepaństwowe. Art. 33 Konstytucji zezwala bowiem instytucjom i osobom fizycznym na 

zakładanie szkół i placówek oświatowych. Szkołami tymi, określanymi jako niepaństwowe, mogą 

być: 

- parytetowe (uznane na mocy ustawy 62 z 10 marca 2000 r.) 

- nie równe (dekret z mocą ustawy 250 z 5 grudnia 2005 r., przekształcony przez ustawę 27 z 3 

lutego 2006 r.) 

- obcokrajowcy (dekret Prezydenta Republiki 389 z 18 kwietnia 1994 r.) 

Żłobki są publiczne lub prywatne dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. 

Większość dzieci we Włoszech uczęszcza do szkół publicznych, szkoły prywatne przyjmują tylko 

10% dzieci w kraju.  

Jeśli chodzi o jakość edukacji, szkoły publiczne są postrzegane jako mające takie same lub nawet 

lepsze wyniki niż szkoły prywatne. 

Przedszkole nie jest we Włoszech obowiązkowe. 

W szczególności, szkoły niezależne muszą zagwarantować: 

- projekt edukacyjny spójny z zasadami Konstytucji oraz trzyletni plan oferty edukacyjnej (Piano 

triennale dell'offerta formativa - PTOF) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- certyfikacja tytułu zarządzania oraz przejrzystość i jawność bilansu; 

- dostępność pomieszczeń, mebli i sprzętu dydaktycznego charakterystycznego dla danego typu 

szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- obecność organów kolegialnych, które gwarantują demokratyczne uczestnictwo; 

- zapisy do szkoły dla wszystkich uczniów, pod warunkiem, że posiadają oni ważne kwalifikacje; 

- wdrożenie obowiązującego rozporządzenia w sprawie integracji; 

- organizacja pełnych kursów, które obejmują wszystkie stopnie danego poziomu edukacji; 

- wykwalifikowana kadra nauczycielska; 

- umowy dla kadry kierowniczej i nauczycielskiej zgodne z krajowym zbiorowym kontraktem pracy. 

Podmioty prywatne składają wniosek do odpowiedniego Regionalnego Biura Szkolnego, które 

sprawdza spełnienie wymogów i może przyjąć lub odrzucić wniosek, a także, po przeprowadzeniu 

powtarzających się kontroli, cofnąć uznanie parytetu. 

Niezależne szkoły z parytetem mają swobodę wyboru własnej orientacji kulturowej i podejścia 

edukacyjnego/nauczania. 

Ponadto wydają one takie same świadectwa i kwalifikacje jak szkoły państwowe. Niezależne szkoły 

z parytetem nie otrzymują bezpośredniego finansowania od państwa. Pośrednie finansowanie 

pochodzi z dotacji dla uczniów i ulg podatkowych dla rodzin; bezpośrednia forma finansowania jest 

jednak utrzymywana w przypadku szkół podstawowych i przedszkolnych. W szczególności w 

https://www.earlychildhoodireland.ie/work/operating-childcare-service/setting-childcare-service/
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przypadku szkół przedszkolnych jest ona utrzymywana, ponieważ niepaństwowe (prywatne lub 

publiczne) szkoły przedszkolne pokrywają prawie 40% zapotrzebowania. Dodatkowe fundusze 

regionalne są przekazywane bezpośrednio do szkół lub do rodzin uczniów. 

Przedszkola 

Dzieci mogą uczęszczać do żłobka (asilo nido) zaraz po urodzeniu, lub do przedszkola (scuola 

maternal/scuola dell'infanzia) od trzeciego roku życia. 

Żłobki przyjmują dzieci już w wieku trzech miesięcy i są zazwyczaj wykorzystywane przez 

pracujących rodziców. Koszty zależą od rodzaju żłobka i liczby godzin, w których dzieci uczęszczają 

do niego, ale generalnie żłobki państwowe są tańsze niż prywatne. Na miejsca w tych żłobkach jest 

zatem większe zapotrzebowanie i często są listy oczekujących. Pierwszeństwo mają zazwyczaj 

pracujące matki, rodzice o niskich dochodach oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. 

Przedszkola zazwyczaj pracują od 08:30 do 12:30, choć rodzice mogą zostawić dzieci na dłużej. 

 

HOLANDIA 

 

W Holandii nie ma formalnej oferty edukacyjnej dla dzieci poniżej czwartego roku życia. 

Obowiązkowy wiek szkolny to pięć lat, ale dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej już 

w wieku czterech lat i prawie wszystkie to czynią. Poza formalnym systemem edukacji istnieją jednak 

placówki opieki nad młodszymi dziećmi, takie jak żłobki i grupy zabawowe. Również dla dzieci w 

wieku szkolnym dostępne są placówki opieki nad dziećmi w formie opieki pozaszkolnej. Do lutego 

2007 r. opieka nad dziećmi należała do kompetencji Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia. 

Od marca 2007 r. należy ona do kompetencji Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki. 

Żłobki zapewniają opiekę nad dziećmi w wieku od sześciu do ośmiu tygodni do czwartych urodzin. 

Dzieci w żłobkach mają zazwyczaj rodziców, którzy pracują lub studiują. Niektóre żłobki są 

zamykane na określoną liczbę dni lub tygodni w roku, np. w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub 

w lecie, albo organizują dni szkoleń dla personelu. Dzieci podzielone są na grupy według wieku lub 

w grupach mieszanych, w których znajdują się 

dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Mimo, że za opiekę 

nad dzieckiem płaci się za godzinę, rodzice 

mogą zazwyczaj wykupić opiekę tylko w blokach 

pięciogodzinnych (rano i po południu). Wiele 

żłobków posiada politykę rozwoju dziecka, która 

nakazuje minimalną liczbę bloków w tygodniu. 

Do żłobka mogą być przyjmowane dzieci w 

wieku od 12 miesięcy do 4 lat. 

Zapewnienie placówek opieki nad dziećmi nie 

jest zadaniem dla rządu. Ustawa o opiece nad 

dziećmi zapewnia gwarancje finansowania i 

jakości opieki nad dziećmi, jak również kontrolę 

jakości. Organizacje opieki nad dziećmi same ponoszą główną odpowiedzialność za jakość opieki 

nad dziećmi. Gminy są odpowiedzialne za monitorowanie zgodności z wymogami jakościowymi 

(takimi jak wielkość grupy, polityka rozwoju i uczenia się oraz ocena ryzyka). 

Przydatny link: 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-

starting-a-childcare-centre/ 

Jeśli zamierzasz założyć placówkę opieki nad dziećmi (żłobek, przedszkole lub placówkę opieki 

pozaszkolnej) w Holandii, musisz przestrzegać różnych zasad i przepisów państwowych. Za pomocą 

tej listy kontrolnej można szybko ustalić, jakie obowiązki należy spełnić. Lista kontrolna służy jedynie 

jako wskazówka. Można wykonać kilka czynności jednocześnie. W celu ustalenia kolejności 

poszczególnych kroków należy skonsultować się z władzami lokalnymi. 
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Przedsiębiorcy, którzy zamierzają pozostać w Holandii, muszą spełnić szereg warunków. Jeśli 

pochodzisz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz potrzebować pozwolenia na 

pobyt. Interaktywne narzędzie takie jak Przyjazd do Holandii jako przedsiębiorca pomoże Ci szybko 

dowiedzieć się, czy jest to dla Ciebie prawdziwe i jakie inne obowiązki musisz spełnić. 

Jeśli planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii, musisz również 

posiadać lub złożyć wniosek o założenie konta bankowego dla firm (IBAN). Holenderskie 

Stowarzyszenie Bankowe stworzyło Quick Scan, aby pomóc Ci dowiedzieć się, czy jesteś 

uprawniony. 

Czy znalazłeś odpowiednią lokalizację? Upewnij się, że jest ona zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego Twojej gminy. Sprawdź też, jakie pozwolenia będą Ci potrzebne. 

Czy twoja lokalizacja nie jest odpowiednia dla opieki nad dziećmi, zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego? Możesz ubiegać się o kompleksowe pozwolenie na budowę, 

przebudowę lub remont budynku. Po uzyskaniu pozwolenia, możesz złożyć wniosek do gminy o 

zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. 

Czy Twoje plany przewidują wyburzenie istniejącego budynku? W takim razie poinformuj urząd 

gminy o swoich zamiarach. Czy Twój budynek jest wpisany na listę zabytków? W takim razie może 

się okazać, że nie wolno go zmieniać ani burzyć, a do wszelkich prac remontowych, które chcesz 

przeprowadzić, będą miały zastosowanie surowe przepisy. 

W Internecie można znaleźć wiele kontaktów, które mogą udzielić Ci potrzebnych informacji i pomóc 

w otwarciu prywatnego przedszkola. 

 

POLSKA 

 

Do instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce należą żłobki, kluby 

dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Obecnie głównym aktem prawnym regulującym działalność 

różnych placówek opieki nad dziećmi w tej grupie wiekowej jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dzieckiem do lat 3. Odpowiedzialność za 

opiekę nad dziećmi spoczywa obecnie na Ministrze 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec 2019 

r. funkcjonowało ok. 4,4 tys. żłobków i klubów 

dziecięcych, przy czym żłobki i oddziały żłobkowe 

stanowiły 83,3%. Liczba podmiotów świadczących 

opiekę nad dziećmi systematycznie rośnie. 

Nieco ponad 1,1 mln dzieci uczęszczało do 12,5 tys. 

przedszkoli, w tym około 40% dzieci do przedszkoli 

niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne 

i osoby prawne, w tym związki wyznaniowe i różnego 

rodzaju stowarzyszenia. Łącznie do 7,9 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

uczęszczało 247,5 tys. dzieci. Do około 1,7 tys. innych placówek wychowania przedszkolnego 

(oddziałów i ośrodków przedszkolnych) uczęszczało blisko 33,8 tys. dzieci, z czego większość 

(ponad 60%) do placówek niepublicznych. Wskaźnik uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym 

dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyniósł 87,3% (wzrost o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego). 

Osoby prawne (niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) oraz osoby fizyczne mogą 

zakładać i prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne oraz 

zespoły wychowania przedszkolnego. Aby założyć przedszkole, należy uzyskać zezwolenie od 

gminy właściwej ze względu na miejsce położenia przedszkola, a także prowadzić rejestr 

prowadzony przez gminę. Zezwolenie i wpis uzyskuje się na wniosek założyciela. Wniosek 

(oświadczenie) powinien zawierać takie informacje jak: nazwa punktu, dzienna liczba godzin zajęć, 

warunki przyjmowania dzieci na zajęcia oraz dane dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Zgłoszenie do 
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ewidencji powinno zawierać przygotowany projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który 

ma być realizowany w określonej formie. 

Prowadzenie przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego nie wymaga 

wpisu do CEIDG. Natomiast w przypadku osób prawnych (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółka akcyjna) konieczna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(biznes.gov.pl). Założenie działalności gospodarczej jest więc konieczne tylko w przypadku innych 

form opieki nad dziećmi świadczonych w wymiarze innym niż przedszkola, punkty przedszkolne czy 

zespoły wychowania przedszkolnego. Taka działalność gospodarcza nie może zatrudniać 

nauczycieli i przestrzegać przepisów lokalowych, ale nie ma statusu placówki wychowania 

przedszkolnego. 

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna. Jest też bardzo prosta i sprowadza się do kilku 

kroków: 

1. CEIDG - należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla osób 

fizycznych, czyli wniosek CEIDG-1. Można to zrobić elektronicznie na stronie ceidg.gov.pl lub 

ifirma.pl/ceidg, listem poleconym lub osobiście w dowolnym urzędzie miasta/gminy/powiatu. 

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, kodu PKD, numeru PIN 

oraz zgłoszeniem do urzędu skarbowego i do ZUS / KRUS. We wniosku CEIDG wskazuje się 

również formę opodatkowania. 

2. Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - w urzędzie miasta lub gminy, w 

której będzie się mieścić przedszkole, należy złożyć wniosek przedszkola o wpis do ewidencji wraz 

z wymaganymi dokumentami. Konieczne będzie dołączenie m.in. wykazu kadry pedagogicznej, 

informacji o warunkach lokalowych czy opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. Kopia wydanego następnie zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji 

przesyłana jest również do rady szkoły i organu podatkowego. 

   

Link & Informacja 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-

starting-a-childcare-centre/ 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

 

 

PORTUGALIA 
 

Żłobek przyjmuje dzieci w wieku do 3 lat, w okresie odpowiadającym utrudnieniom ze strony 

rodziców lub osób wykonujących obowiązki rodzicielskie. 

Placówki te mają na celu zapewnienie indywidualnej i spersonalizowanej obsługi, wspomagającej 

rozwój dzieci, wspierającej opiekunów rodzicielskich w wypełnianiu ich obowiązków. 

Aby przyjąć dzieci w wieku do 5 lat, muszą one posiadać licencję na działalność przedszkola, 

placówki te są autoryzowane przez Ministerstwo Edukacji. 

Wniosek o licencję na prowadzenie działalności można złożyć online lub osobiście w okręgowych 

ośrodkach ubezpieczeń społecznych. 

Czas oczekiwania od złożenia wniosku o inspekcję do zatwierdzenia może wynieść do 45 dni, co 

odpowiada 15 dniom na inspekcję i 30 dniom na zatwierdzenie. 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat tego, jak otworzyć dzienny dom opieki są dostępne w 

Praktycznym Przewodniku Licencyjnym dotyczącym działalności instytucji wsparcia społecznego, 

który można łatwo znaleźć na stronie internetowej Guia Prático de Licenciamento da Atividade dos 

Estabelecimentos de Apoio Social. 

Znajduje się tam również ważny link do szczegółowych informacji na temat otwarcia prywatnej firmy 

edukacyjnej. 

 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-starting-a-childcare-centre/
https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/checklist-for-starting-a-childcare-centre/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
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RUMUNIA 

 

Aby otworzyć prywatny żłobek w Rumunii, należy wykonać określone i skomplikowane kroki. 

Procedura obejmuje zakup miejsca nadającego się do tego typu działalności, wyposażenie 

pomieszczenia na żłobek oraz przygotowanie dokumentacji do autoryzacji, którą należy złożyć w 

ARACIP, instytucji podległej Ministerstwu Edukacji i Kultury, w celu zaplanowania wizyty oceniającej. 

(https://aracip.eu/). 

Dokumentacja zawierająca wszystkie obowiązujące przepisy i wymagania niezbędne do uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie działalności od Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych znajduje się 

w ARACIP. 

Akredytację uzyskuje się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest tymczasowe zezwolenie na 

działalność, które stanowi akt założenia jednostki edukacyjnej, a drugim - akredytacja, w przypadku 

której dokumentacja jest składana do ARACIP nie później niż dwa lata po ukończeniu pierwszej 

promocji/pierwszego cyklu kształcenia w uprawnionej jednostce edukacyjnej. 

Niezbędna suma pieniędzy na wsparcie działalności w tej dziedzinie wynosi od 75 tys. euro do 200 

tys. euro. 

Sukces na tym polu edukacyjnym jest zapewniony przez powagę w przestrzeganiu usług 

edukacyjnych zawartych w ofercie, przez atrakcyjne i stymulujące środowisko edukacyjne, 

zapewnione jak najbliżej środowiska rodzinnego, przez inny sposób podejścia do triady dziecko-

szkoła-rodzic, jak również przez odpowiednie wyposażenie w 

edukację europejską. 

Szkolnictwo prywatne nadal boryka się z szeregiem 

problemów systemowych, które z jednej strony tworzą 

poważne bariery wejścia dla nowych przedsiębiorców, a z 

drugiej utrudniają lub wręcz blokują sprawne funkcjonowanie 

istniejących jednostek ze względu na szereg odmiennych 

regulacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym - 

czytamy w Patronacie Inwestorów Lokalnych. Znalezienie lub 

wybudowanie odpowiednich budynków dla żłobków, uciążliwa 

dokumentacja, którą musi sporządzić prywatny inwestor, akredytacja, która wiąże się z dość 

długim procesem i wreszcie bardzo duże kwoty pieniędzy do zainwestowania są przeszkodami dla 

wielu przedsiębiorców, nawet jeśli liczba żłobków i przedszkoli w Rumunii wzrosła w ostatnim 

czasie. 

   

Link & Informacja 

https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-

praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx 

 

 

HISZPANIA 

 

Opieka nad dziećmi w sektorze prywatnym jest dostępna, a w większych miastach i miejscowościach 

jest zazwyczaj duży wybór placówek. Istnieją żłobki (znane jako Guarderias lub Casas de ninos) i 

przedszkola (często znane jako Escuelas Infantiles). Te w większych miejscowościach często mają 

personel mówiący po angielsku i hiszpańsku. Powszechne są regularne wizyty personelu 

medycznego jako część oferowanych usług. Posiłki są zazwyczaj zapewnione, a wiele szkół kładzie 

duży nacisk na zdrowe odżywianie od najmłodszych lat. 

Powszechne jest również, że przedszkola są zarejestrowane w Ministerstwie Edukacji lub we 

władzach lokalnych i ogłaszają to jako gwarancję jakości. 

https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx
https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-praticos/Pages/como-abrir-uma-creche.aspx
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Ponieważ Hiszpanie mogą pracować w długich godzinach, wiele przedszkoli jest otwartych do 

wieczora przez cały rok. Typowe godziny pracy to od 07:00 do 21:00, a rzeczywiste zajęcia odbywają 

się między 10:00 a 17:00. 

Niektóre żłobki zapewniają transport autobusowy, aby odebrać i odwieźć dzieci. 

W wieku od 0 do 3 lat dzieci mogą zapisać się na tzw. edukację wczesnoszkolną lub przedszkole. 

Edukacja ta nie jest obowiązkowa, ale nie jest też bezpłatna (jest to jedyny etap edukacyjny, za który 

rodzice muszą płacić w Hiszpanii). 

Istnieją co prawda przedszkola publiczne (liczące około 20-25 dzieci w klasie), ale są to jednak opcje 

płatne. Oczywiście, są one tańszą alternatywą w porównaniu z przedszkolami prywatnymi, choć w 

wielu przypadkach nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o cenę. Jednak za tę samą cenę, przedszkola 

te zazwyczaj wliczają obiad. 

Własność ośrodków edukacyjnych pierwszego stopnia wczesnej edukacji będzie zarejestrowana w 

Rejestrze Regulowanym Dekret 151/1997, 27 maja, który tworzy Rejestr Ośrodków Edukacyjnych 

Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji. 

Aby otworzyć centrum opieki nad dziećmi należy zarejestrować swoją działalność. 
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Projekt grantowy „Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek pogranicza na podstawie współpracy z partnerem 
rumuńskim”, numer grantu W.350.III.2020, realizowany od 1.02.2021r.  do 31.07.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 
„Pomost” w partnerstwie z Asociatia Interactive Education, Rumunia, finansowany w ramach „Ścieżki współpracy – wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

 


