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1. Wprowadzenie 
 
Znalezienie dobrej jakości opieki nad dzieckiem może być trudne dla rodziców. Jest wiele 
rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i o których należy pamiętać, aby o nie zapytać 
podczas wizyty w placówce opieki nad dzieckiem.  
Ten przewodnik zawiera punkty, które należy rozważyć, aby zrozumieć, w jaki sposób można 
uzyskać dostęp do bezpłatnego uprawnienia do wczesnej edukacji dla swojego dziecka i co 
należy wiedzieć przed podpisaniem umowy ze żłobkiem, przedszkolem lub opiekunką do 
dziecka. W pozostałej części tego przewodnika będziemy używać słowa „dostawca usług 
opieki nad dzieckiem” w odniesieniu do żłobka, przedszkola lub opiekunki do dziecka. 
 
Co to jest bezpłatne uprawnienie do wczesnej edukacji? 

• Jest to dofinansowanie zapewniane przez rząd brytyjski dla wszystkich kwalifikujących 
się dzieci, ponieważ rząd życzy sobie, aby dzieci miały dobrą edukację przedszkolną 
i aby miały jak najlepszy start w życiu.  

• Niektóre dzieci dwuletnie mogą otrzymać bezpłatne godziny, jeśli ich rodzice są 
uprawnieni do pewnych świadczeń. Dzieci te dostaną 570 godzin bezpłatnych godzin 
w ciągu roku; zazwyczaj mają 15 godzin tygodniowo przez 38 tygodni. 38 tygodni 
podzielono na trzy semestry (trymestry), które są takie same jak semestry szkolne.  

• Wszystkie trzy- i czterolatki mogą otrzymać bezpłatne godziny ona semestr szkolny 
po ukończeniu trzech lat aż do pójścia do szkoły; jest to tak zwane powszechne 
bezpłatne uprawnienie. Dzieci otrzymają do 570 godzin bezpłatnych godzin w ciągu 
roku; zazwyczaj będą miały 15 godzin tygodniowo przez 38 tygodni. 38 tygodni 
podzielono na trzy semestry (trymestry), które są takie same jak semestry szkolne.  

• Wielu pracujących rodziców może otrzymać rozszerzone bezpłatne uprawnienie 
(EFE), które oznacza kolejne 15 godzin, często nazywa się to „ofertą 30-godzinną”. 
Dzieje się tak, ponieważ dzieci mogą mieć do 30 godzin tygodniowo przez 38 tygodni, 
co daje w sumie 1140 bezpłatnych godzin w roku. 

• 38 tygodni (lub 570 godzin) rozpoczyna się na początku kwietnia, a kończy pod koniec 
marca następnego roku. Semestry zaczynają się w kwietniu na lato, następnie we 
wrześniu od jesieni i kończą się pod koniec semestru wiosennego (od stycznia do 
marca). 

 
 
2. Wybór odpowiedniej opieki nad dzieckiem dla Ciebie i 

Twojego dziecka 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych rodzajów opieki nad dziećmi, proszę kliknąć 
na poniższy link 
https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare zawiera listę 
przydatnych pytań, które należy rozważyć szukając opieki nad dzieckiem lub odwiedzić 
stronę: Find a childcare provider: Types of childcare - Essex County Council. 

Informacje o wszystkich rządowych formach wsparcia opieki nad dziećmi oraz o tym, jak się 
o nie ubiegać, można znaleźć na stronie: Childcare Choices. Informacje dla rodziców 

https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.childcarechoices.gov.uk/
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znajdują się również na stronie Family Information Service (FIS) na głównej stronie ECC 
Family Information Service - Essex County Council 

Wszystkie placówki wczesnoszkolne mają obowiązek wspierania dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami (SEND) i dostarczą informacje o tym, w 
jaki sposób będą to robić. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, aby znaleźć odpowiednią 
placówkę dla swojego dziecka z SEND możesz wysłać e-mail early.years@essex.gov.uk a 
ktoś pomoże Tobie w poszukiwaniach odpowiedniej opieki nad dzieckiem. 
Wszystkie podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi mogą ubiegać się o bezpłatne 
uprawnienia, jeśli: 
 

• są zarejestrowane w Ofsted jako placówka wczesnoszkolna lub jako przedszkole 
szkolne, w którym to przypadku będą zarejestrowane jako część szkoły 

• posiadają ocenę od Ofsted: Good (dobry), Outstanding (doskonały) lub Requires 
Improvement (wymaga ulepszeń), oferują bezpłatne uprawnienia dla trzy- i 
czterolatków 

• posiadają ocenę Ofsted Good lub Outstanding, oferują bezpłatne uprawnienia dla 
dwuletnich dzieci 

• mają umowę o finansowaniu bezpłatnych uprawnień z Essex County Council 
 

Jeśli opiekunka jest częścią agencji Childminder Agency, nadal może ubiegać się o Free 
Entitlement Funding, jeśli agencja lub opiekunka ma kontrakt z Essex. 
Nowo zarejestrowane instytucje opieki nad dziećmi mogą oferować bezpłatne uprawnienie 
przed ich pierwsza inspekcją Ofsted. Ale jeśli nie otrzymają one oceny Good lub Outstanding 
podczas pierwszej inspekcji Ofsted, nie będą mogły zaoferować bezpłatnych uprawnień dla 
dwulatków. 
Essex County Council musi upewnić się, że wszystkie podmioty świadczące usługi opieki 
nad dziećmi, które ubiegają się o bezpłatne godziny uprawniające do opieki nad dziećmi:  
 

• będą realizować pełny program nauczania w ramach programu Early Years 
Foundation Stage (EYFS) 

• będą prowadzić dokumentację dotyczącą dzieci otrzymujących bezpłatne 
uprawnienia i udostępniać informacje władzom lokalnym oraz Ofsted, jeśli poproszą 
o wgląd do nich 

 
 
3. Kwalifikacja 

 
Finansowanie bezpłatnych uprawnień dla dzieci dwuletnich 
Tysiące rodziców w całym Essex korzysta już z opieki nad dziećmi w wieku 2 lat. Dzięki 
temu nie tylko zyskujesz czas dla siebie, ale także Twoje dziecko może bawić się, uczyć i 
miło spędzać czas z innymi dziećmi.  
Możesz uzyskać bezpłatne uprawnienia dla swojego dwulatka, jeśli ubiegasz się o pewne 
zasiłki lub spełniasz dodatkowe kryteria.  

https://www.essex.gov.uk/family-information-service
mailto:early.years@essex.gov.uk
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W celu uzyskania dalszych informacji proszę kliknąć na poniższy link 
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds  

 
Essex County Council korzysta z usługi Department for Education’s Eligibility Checking 
Service (ECS), aby sprawdzić, czy dzieci spełniają kryteria kwalifikacji w oparciu o 
świadczenia otrzymywane przez ich rodziców (w tym Universal Credit). 
Zakwalifikowane dwulatki mogą korzystać z bezpłatnych uprawnień w semestrze szkolnym 
po ukończeniu drugiego roku życia, patrz poniżej: 
Jeśli ich urodziny przypadają pomiędzy Otrzymują bezpłatne uprawnienie  
1 kwietnia – 31 sierpnia 1 września po  2. urodzinach 
1 września – 31 grudnia 1 stycznia po 2. urodzinach 
1 stycznia – 31 marca 1 kwietnia po 2. urodzinach 
 
Jeśli się kwalifikujesz i chcesz o tym z kimś porozmawiać, możesz skontaktować się z 
centrum pomocy rodzinie Essex Child and Family Well-being service Family Hub w swoim 
okręgu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalnego Family Hub, kliknij na 
poniższy link https://essexfamilywellbeing.co.uk/ 
 
Aby zarejestrować się w celu uzyskania dofinansowania dla dziecka w wieku 2 lat, należy 
złożyć wniosek online i dołączyć: 
 

● numer ubezpieczenia społecznego 
● przejść do Essex Education Portal - Logon i zalogować się używając swojego adresu 

e-mail i hasła. Jeśli wchodzisz na portal po raz pierwszy, kliknij Register (Zarejestruj 
się) i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami 

 
Jeśli nie masz dostępu do Internetu lub potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu formularza 
online, możesz uzyskać pomoc od następujących osób: 

• Family Hub – patrz wyżej, aby dowiedzieć się, jak się z nimi skontaktować 
• e-mail Early.Years@essex.gov.uk 
• porozmawiaj z dostawca usług opieki nad dzieckiem, pielęgniarką środowiskową lub 

pracownikiem socjalnym  

Po wypełnieniu formularza online i przejściu kwalifikacji otrzymasz numer referencyjny, który 
możesz następnie przedstawić swojemu dostawcy usług opieki nad dzieckiem, aby uzyskać 
bezpłatne 15 godzin. Należy okazać świadczeniodawcy akt urodzenia dziecka, numer 
ubezpieczenia społecznego oraz inne dowody, jeśli kwalifikują się one ze względu na 
dodatkowe kryteria. 

 

Finansowanie bezpłatnych uprawnień dla trzylatków i czterolatków – uniwersalne 15 
godzin tygodniowo 

Wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat są uprawnione do otrzymywania powszechnego 
bezpłatnego dofinansowania w wymiarze 15 godzin tygodniowo (w czasie semestru), 
począwszy od semestru po ich trzecich urodzinach, patrz poniżej: 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
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Jeśli ich urodziny przypadają pomiędzy Otrzymują bezpłatne uprawnienie  
1 kwietnia – 31 sierpnia 1 września po 3. urodzinach 
1 września – 31 grudnia 1 stycznia po 3. urodzinach 
1 stycznia – 31 marca 1 kwietnia po 3. urodzinach 
 

Te daty zostały ustalone przez Department for Education (Departament Edukacji) i nie 
mogą być zmienione.  
Jeśli Twoje dziecko już chodzi do placówki dostawcy usług opieki nad dzieckiem, może 
ubiegać się o bezpłatne uprawnienia, więc sprawdź, w jaki sposób Twoje dziecko może 
uzyskać dostęp do finansowanych godzin.  
Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza do placówki opieki nad dziećmi, musisz znaleźć taką, która 
oferuje bezpłatne miejsca i zarejestrować w niej swoje dziecko.  
  
Możesz poszukać dostawcy usług opieki nad dziećmi w Essex klikając na ten link: Find a 
Childcare Provider (essex.gov.uk) 

Można też skontaktować się z Family Information Service za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: fis@essex.gov.uk   

Możesz też odwiedzić Family Hub, najbliższe znajdziesz klikając na ten link: Essex Child and 
Family Wellbeing Service lub przydzielonego pracownika socjalnego. 
 
Finansowanie bezpłatnych uprawnień dla trzylatków i czterolatków – Rozszerzone 
Bezpłatne Uprawnienia (EFE) 
Niektóre dzieci będą kwalifikowały się do EFE. Będziesz mógł sprawdzić swoje uprawnienia 
za pomocą strony internetowej Childcare calculator - GOV.UK i wypełnić wniosek online. 
Zanim zarejestrujesz się, aby uzyskać rozszerzone uprawnienia, musisz sprawdzić 
wszystkie opcje, aby mieć pewność, że wybierzesz najlepszy dla siebie pakiet. Możliwe 
jest, że element opieki nad dzieckiem w Working Tax Credit może ulec zmianie, ponieważ 
prawdopodobnie będziesz płacić mniej za opiekę nad dzieckiem. 
 
Jeśli się kwalifikujesz, musisz złożyć wniosek o EFE przed początkiem semestru, w którym 
chcesz rozpocząć finansowanie. Uwaga: Jeśli złożysz wniosek o kod po rozpoczęciu 
semestru, w którym chcesz rozpocząć finansowanie, Twój dostawca nie będzie mógł 
ubiegać się o rozszerzone bezpłatne uprawnienie. Będziesz mógł otrzymać tylko 
powszechne uprawnienie do 15 godzin w tym semestrze.  
 
Po zakończeniu składania wniosku i założeniu konta otrzymasz kod kwalifikujący, który 
należy pokazać dostawcy usług opieki nad dzieckiem, który sprawdzi kod na portalu 
wczesnego nauczania. Jeśli kod przejdzie przez wszystkie kontrole, możesz zarezerwować 
poszerzone godziny opieki. Należy również okazać akt urodzenia dziecka. 
 
Early Years Pupil Premium (EYPP) 
Trzy i czteroletnie dzieci, które otrzymują bezpłatne uprawnienia, mogą kwalifikować się do 
EYPP. EYPP daje dostawcy usług opieki nad dzieckiem do £302 rocznie, które może on 
wykorzystać na zapewnienie zasobów, które będą stanowić wsparcie dla dziecka. 
Aby móc ubiegać się o te dodatkowe fundusze, Twój dostawca usług opieki nad dzieckiem 

https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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poprosi o wypełnienie formularza. Możesz to zrobić w tym samym czasie, kiedy wypełniasz 
formularz Umowy z Rodzicem/Opiekunem podczas zapisów. 
Twój opiekun porozmawia z Tobą o tym, czego potrzebuje Twoje dziecko, aby pomóc mu w 
nauce. Można wtedy wykorzystać dodatkowe fundusze, aby upewnić się, że otrzyma 
wsparcie, które jest potrzebne. 
 
 
4. Finansowanie miejsc FEEE 

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, dostawca usług opieki nad dzieckiem umieszcza dane 
dziecka na formularzu online w określonym terminie w każdym semestrze, nazywa się to 
headcount. Dodaje on do formularza liczbę godzin, o które się ubiega dla każdego dziecka 
w swojej placówce, a informacja ta jest wykorzystywana przez radę do obliczenia kwoty 
finansowania, którą dostawca usług opieki nad dzieckiem otrzyma za dany semestr.  
Można wymagać 570 godzin bezpłatnych godzin przez 38 tygodni w roku finansowym. 
Niektórzy dostawcy pozwalają na wykorzystanie funduszy przez więcej niż 38 tygodni w roku, 
co może być przydatne, jeśli potrzebujesz opieki nad dzieckiem przez cały rok. Jeśli 
dostawca usług opieki nad dzieckiem rozciąga Twoje bezpłatne uprawnienia na okres 
dłuższy niż 38 tygodni, będzie on wymagać pełnej liczby godzin dozwolonych w każdym 
semestrze. Jeśli otrzymujesz pełne uprawnienie w ciągu 50 tygodni, organizator odnotuje w 
formularzu umowy z rodzicami, że domaga się 15 godzin tygodniowo przez liczbę tygodni 
dozwoloną w każdym semestrze, co daje 570 godzin w ciągu całego roku.  
 
 
 
 
Finansowanie FEEE jest wypłacane, jeśli: 

• Twoje dziecko znajduje się na formularzu headcount i jest zarejestrowane w placówce 
w dniu liczenia dzieci; 

• lub jeśli Twoje dziecko jest wliczone w liczbę dzieci, ale jest chore lub wyjechało w tym 
tygodniu, ale wróci do danego dostawcy usług opieki nad dzieckiem, kiedy poczuje się 
lepiej; 

jeśli Twoje dziecko rozpoczyna naukę po dacie liczenia dzieci, możesz złożyć spóźniony 
wniosek, jeśli nie otrzymało ono żadnych funduszy w ramach bezpłatnego uprawnienia do 
opieki w innej placówce w Essex podczas tego semestru. 
 

Wszyscy dostawcy usług opieki nad dziećmi otrzymują ustaloną stawkę godzinową w 
przypadku finansowania w wieku 2 lat oraz ustaloną stawkę godzinową w przypadku 
finansowania w wieku 3 i 4 lat. Stawki nie są publikowane, ponieważ nie przedstawia się 
wartości pieniężnej dla rodziców, jako że godziny finansowane powinny być bezpłatne w 
punkcie dostawy.  
Świadczeniodawcy mogą również otrzymać dodatkowe 10p, 20p lub 30p za godzinę dla 
dzieci, które mieszkają na obszarze o niskich kosztach mieszkaniowych.  
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Mogą również otrzymać EYPP dla kwalifikujących się 3 i 4 letnich dzieci, które wynosi 
dodatkowe 53 pensy za godzinę za każdą godzinę wypłaconego powszechnego bezpłatnego 
finansowania. 
 
Jeśli Twoje dziecko ma dodatkowe potrzeby, dostawca opieki nad dzieckiem może ubiegać 
się o fundusze na aktywności włączające, aby pomóc zaspokoić wszelkie dodatkowe 
potrzeby, które ma Twoje dziecko. Dostawca musi uzyskać pomoc od specjalisty ds. zdrowia 
lub edukacji, takiego jak pielęgniarka środowiskowa lub partner ds. integracji, aby udowodnić, 
że dodatkowe fundusze są potrzebne. Następnie powinien on złożyć wniosek do Essex 
County Council  o dotację na integrację.  
 

5. Punkty do rozważenia 
 
Bezpłatne uprawnienie może być wykorzystane na różne sposoby, maksymalna liczba 
godzin finansowanych, które mogą być wykorzystane w ciągu jednego dnia to 10 godzin. 
Instytucje opieki nad dziećmi mogą: 
 

• ustalić czas każdego dnia, w którym oferują godziny bezpłatnego uprawnienia, np. od 
9.00 do 12.00  

• uzyskać maksymalną liczbę godzin bezpłatnych, o które można się ubiegać w ciągu 
jednego dnia, np. 6 godzin. 

• oferować tylko miejsca finansowane – te miejsca mogą być ograniczone, więc 
sprawdź, czy są dostępne 

 

Ważne jest, aby zrozumieć, że różni dostawcy usług opieki nad dziećmi będą mieli różne 
oferty bezpłatnych godzin, musisz znaleźć miejsce, które odpowiada Twoim potrzebom. 
Większość dostawców usług opieki nad dziećmi będzie oferować bezpłatne godziny w tym 
samym czasie, co semestr szkolny, ale nie muszą tego robić, a niektórzy będą oferować je 
przez więcej tygodni.  
Godziny darmowych godzin, zarówno powszechnych jak i rozszerzonych, mogą obejmować 
czas na lunch, który jest wykorzystywany do nauki nowych rzeczy i rozwijania nowych 
umiejętności.  
Kiedy bezpłatne godziny obejmują czas na lunch, może być pobierana opłata za lunch lub 
przekąski, ale wszelkie opłaty za jedzenie muszą być uzgodnione z Tobą przed 
rozpoczęciem zajęć przez Twoje dziecko. Jeśli nie chcesz płacić tej opłaty, dostawca opieki 
powinien dać Ci możliwość samodzielnego przyniesienia zapakowanego lunchu lub pozwolić 
Ci zabrać dziecko do domu na lunch. 
Dostawca usług opieki nad dzieckiem może pobierać opłaty tylko za godziny i usługi, które 
nie są częścią bezpłatnych godzin. Sprawdź, czy musisz wziąć dodatkowe godziny, aby 
uzyskać dostęp do godzin finansowanych.  Wszelkie koszty, które musisz ponieść, powinny 
być jasno określone w umowie z rodzicem/opiekunem i powinieneś się na nie zgodzić zanim 
Twoje dziecko zacznie uczęszczać do placówki i podpiszesz umowę. Dostawca usług opieki 
nad dzieckiem nie może dołączyć żadnych warunków do miejsca finansowanego, które 
oznaczają, że musisz wykupić dodatkowe godziny, zapłacić opłaty za lunch, zapłacić opłatę 
rejestracyjną lub opłatę za uniform, aby je otrzymać. 
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Możesz skorzystać z dofinansowania na mniej niż 38 tygodni w wybranej przez siebie 
placówce opieki nad dzieckiem; najmniejsza oferta to 33 tygodnie. 
Jeśli dostawca usług opieki nad dzieckiem otrzymuje fundusze na mniejszą liczbę tygodni, 
nie może on pobierać opłat za dodatkowe godziny, jeśli dziecko ma 15 lub mniej godzin 
tygodniowo.  
Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z dostawcy usług opieki nad dzieckiem, który oferuje 
opiekę krócej niż 38 tygodni, nie możesz wykorzystać pozostałych tygodni gdzie indziej. Jeśli 
potrzebujesz wszystkich 38 tygodni, najlepiej jest wybrać dostawcę usług opieki nad 
dzieckiem, który może to zaoferować. 
 
Niektóre instytucje opieki nad dziećmi mają tak zwaną „Stretched Offer”, w ramach której 
finansowanie jest rozciągnięte na okres wakacyjny. Należy jednak pamiętać, że maksymalna 
liczba godzin w semestrze, o którą można się ubiegać, nie ulega zmianie.  Całkowita liczba 
godzin, o które można się ubiegać w ciągu roku wynosi 570. Jeśli Twój dostawca oferuje 
finansowanie przez 50 tygodni w roku, otrzymasz mniej godzin przez więcej tygodni, ale 
liczba godzin, do których jesteś uprawniony, pozostanie taka sama, patrz Sekcja 4 - Przykład 
rozciągnięcia uprawnień na 50 tygodni. 
Dostawca usług opieki nad dzieckiem musi wypełnić formularz umowy z 
rodzicem/opiekunem, który zawiera pisemną informację o godzinach i dniach dla bezpłatnych 
godzin, które dziecko otrzymuje w każdym semestrze. Nie może to być więcej godzin niż 
dziecko uczęszcza do szkoły. Nie musisz ubiegać się o wszystkie godziny, jeśli nie chcesz, 
aby Twoje dziecko uczęszczało na zajęcia przez pełne 15 lub 30 godzin.   
Jeśli zdecydujesz się na zwiększenie liczby godzin po dniu liczenia headcount day, dostawca 
usług opieki nad dzieckiem nie może ubiegać się o dodatkowe godziny. Oznacza to, że 
poprosi Cię o zapłacenie za dodatkowe godziny do końca semestru. Bardzo ważne jest, 
abyś zapoznał się ze wszystkimi szczegółami i przeczytał informacje zawarte w 
formularzu zanim go podpiszesz. Upewnij się, że wiesz o wszelkich dodatkowych 
kosztach, na co one są przeznaczone i że zgadzasz się na nie przed rozpoczęciem 
nauki przez dziecko. 
Sprawdź, czy dostawca usług opieki nad dzieckiem zagwarantuje finansowane godzin w 
każdym semestrze i czy oferta nie zmieni się w zależności od wieku dziecka lub jeśli 
potrzebne są przedłużone godziny. 
Jeśli przeniesiesz swoje dziecko do innego dostawcy w trakcie semestru, po 
przeprowadzeniu liczenia dzieci, Twój nowy dostawca nie będzie mógł ubiegać się o 
fundusze na bezpłatne godziny od Essex County Council.  Może się więc okazać, że 
będziesz musiał uiszczać opłaty za resztę okresu u nowego dostawcy.  
W takich przypadkach Essex County Council może poprosić pierwotnego dostawcę o 
przekazanie niewykorzystanych funduszy za dany okres nowemu dostawcy, ale nie jest to 
częścią jego umowy i nie możemy nalegać na przekazanie funduszy. 
Ponadto, Twój pierwotny dostawca będzie miał okres wypowiedzenia i może naliczyć opłatę, 
jeśli nie przestawiłeś wymaganego powiadomienia, że Twoje dziecko odchodzi; proszę 
sprawdź to przed podjęciem decyzji. 
Wszelkie faktury, które otrzymujesz, powinny to wykazywać:  

• otrzymałeś pełne 15 lub 30 godzinne miejsce finansowane całkowicie bezpłatnie, nie 
powinno być żadnej wartości pieniężnej związanej bezpłatnymi 15 lub 30 godzinami. 
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• dodatkowe godziny i usługi, za które możesz zostać obciążony, np. posiłki lub godziny 
poza finansowanymi bezpłatnymi godzinami. Dostawca musi poinformować Cię o nich 
przed zajęciem miejsca, ponieważ zgadzasz się na nie podpisując formularz umowy 
z rodzicem/opiekunem. 

• opłaty za wszelkie dodatkowe godziny i/lub usługi muszą być wyraźnie odnotowane.  
 
Należy również pamiętać, że: 

• stawki, które dostawca usług opieki nad dzieckiem pobiera za dodatkowe godziny 
poza bezpłatnymi uprawnieniami są prywatną sprawą pomiędzy Tobą a nim. Władze 
lokalne nie mogą angażować się w prywatną działalność usługodawców. 

• jeśli Twoje dziecko otrzymuje tylko bezpłatne uprawnienia, nie będziesz potrzebował 
faktury. Dostawca musi jednak poinformować Cię, że złożył wniosek o dofinansowanie 
i upewnić się, że wypełniłeś formularz umowy między rodzicem a opiekunem. 

Instytucje opieki nad dzieckiem mogą pobierać kaucję w celu zarezerwowania wolnego 
miejsca dla dzieci w wieku trzech i czterech lat, ale nie dla kwalifikujących się dzieci 
dwuletnich. Kaucja może wynosić do jednego tygodnia opłat za liczbę godzin, które chcesz 
wykorzystać. Dostawca opieki nad dzieckiem musi zwrócić Ci depozyt, kiedy Twoje dziecko 
zaczyna uczęszczać do placówki, lub nie później niż do następnej przerwy semestralnej. 
Dostawca może ubiegać się o bezpłatne godziny na jeden dzień w każdym semestrze, kiedy 
placówka pozostaje otwarta bez dzieci, aby mógł przeprowadzić szkolenie personelu. 
Powinien on upewnić się, że wiesz, że stracisz jeden dzień bezpłatnego uprawnienia na 
semestr, zanim podpiszesz formularz umowy z rodzicem/opiekunem. Powinieneś również 
otrzymać powiadomienie o wszelkich planowanych zamknięciach z 6-tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły w dniu, który jest świętem państwowym, organizator 
powinien poinformować Cię przed podpisaniem formularza umowy z rodzicem/opiekunem, 
czy placówka jest zamknięta w święta państwowe.  Twoje dziecko nie otrzyma pełnego 
uprawnienia, jeśli w finansowanych tygodniach wypadają święta bankowe.  
Dostawca usług opieki nad dzieckiem nadal będzie otrzymywał fundusze, jeśli dziecko 
wyjeżdża na czas, jeśli bierzesz urlop lub dziecko jest chore podczas semestru. 
 
Fundusze na trzy i cztery lata mogą być wykorzystane u dwóch lub więcej dostawców usług 
opieki nad dziećmi, jeśli odpowiada to Twoim potrzebom. Ale w ciągu jednego dnia można 
udać się tylko do dwóch dostawców. Niektórzy dostawcy usług opieki nad dzieckiem będą 
prowadzić politykę jedynego dostawcy; w takiej sytuacji musisz wykorzystać wszystkie 
przysługujące godziny u nich i nie pozwolą oni na dzielenie funduszy. 
Jeśli dzielisz fundusze, będziesz musiał to umieścić na formularzu umowy z 
rodzicem/opiekunem, który podpisujesz na początku każdego semestru, podając liczbę 
godzin, które dziecko spędzi u każdego dostawcy usług opieki nad dzieckiem. Nie możesz 
ubiegać się o więcej niż przysługuje godziny dla obu. 
Dostawca usług dla dzieci podaje nam szczegółowe informacje na temat godzin, które Twoje 
dziecko u niego spędza a my to sprawdzamy, aby uniknąć nadmiernych roszczeń. W 
przypadku nadwyżki roszczenia, będziesz musiał zapłacić za wszystkie godziny, które nie są 
objęte bezpłatnym uprawnieniem. 
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Jeśli Twoje dziecko otrzymuje bezpłatne uprawnienia do opieki nad dziećmi w wieku 2 lat, 
może ono otrzymać fundusze na opiekę nad dziećmi w wieku 2 lat tylko w jednym ośrodku 
wczesnej edukacji.   
 
Nie można dzielić funduszy pomiędzy dostawcę usług opieki nad dziećmi i klasę szkolną dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieje się tak dlatego, że kiedy dziecko idzie do klasy 
szkolnej, wszystkie fundusze na jego wczesną edukację są wpłacane do budżetu szkoły i 
dostawca usług opieki nad dzieckiem nie będzie mógł się o nie ubiegać. 
Jeśli Twoje dziecko ma rozpocząć naukę w klasie dla dzieci w wieku przedszkolnym, nie 
będziesz mógł wykorzystać żadnych uprawień o bezpłatnych godzin za dni lub tygodnie na 
początku semestru jesiennego, zanim dziecko faktycznie rozpocznie naukę.  
 

Szkoły nie mogą żądać, aby dziecko uczęszczało do ich przedszkola, jeśli chce dostać 
miejsce w szkole. Jeśli tak się stanie, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym, 
abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. 
Jeśli Twój dostawca usług opieki nad dziećmi musi zostać zamknięty w trakcie semestru i 
musisz znaleźć innego, skontaktuj się z Family Information Service drogą mailową na adres: 
fis@essex.gov.uk . Po znalezieniu innego dostawcy, może on złożyć spóźniony wniosek o 
przyznanie dziecku bezpłatnych uprawnień na resztę semestru. 
Jeśli przeprowadzisz się do Essex z innego hrabstwa w trakcie semestru, pozwolimy 
dostawcy usług opieki nad dziećmi ubiegać się o bezpłatne uprawnienia dla każdego dziecka, 
które jeszcze nie otrzymuje bezpłatnych uprawnień w Essex. Będzie on mógł złożyć 
„spóźniony wniosek” o uprawnienie pozostałe na ten semestr. 
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