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1. Wstęp 
 
Celem tego przewodnika jest wyjaśnienie, w jaki sposób Essex County Council (ECC) finansuje 
darmową wczesną edukację dla kwalifikujących się dzieci w wieku dwóch lat i wszystkich dzieci w 
wieku trzech i czterech lat w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach opieki dla dzieci. 
Wszystkie te instytucje wczesnoedukacyjne operują w sektorze Private, Voluntary and Independent 
(PVI) (sektorze prywatnym, ochotniczym i niezależnym).  

Aby instytucja wczesnoedukacyjna mogła skorzystać z dofinansowania Free Early Education 
Entitlement (FEEE), musi ona najpierw podpisać umowę finansowania z ECC. Jest to wiążąca 
umowa pomiędzy instytucją a ECC, która stanowi, że taka instytucja musi działać zgodnie z 
warunkami i wymogami umowy oraz dokumentu Department for Education (DfE) (Ministerstwa 
Edukacji) o nazwie „Early Education and Childcare: Statutory Guidance for Local Authorities” 
(Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: ustawowy poradnik dla lokalnych władz). Nie wszystkie 
instytucje wczesnoedukacyjne będą oferować usługi w ramach FEEE, a czasami będą oferować 
tylko ich część. 

 

Czym jest Free Early Education Entitlement? 

 FEEE jest centralnym elementem rządowej wizji zakładającej, że wszystkie dzieci będą 
miały dostęp wysokiej jakości wczesnej edukacji i wykształcenia.  

 Badania pokazują, że wszystkie dzieci z regularnym dostępem do wczesnej edukacji 
wysokiej jakości odnoszą z niej długotrwałe korzyści. 

 Program FEEE dla dwulatków nie jest uniwersalny i mogą z niego skorzystać wyłącznie 
rodziny spełniające określone kryteria. Kwalifikujące się dzieci mają dostęp do 570 godzin 
zajęć w ramach programu FEEE w ciągu roku, w zakresie od 33 do 52 tygodni. Program 
podzielony jest na trzy semestry o długości od jedenastu do piętnastu tygodni, mające 
odzwierciedlać semestry nauki szkolnej.  

 Program FEEE dla trzy- i czterolatków jest uniwersalnie dostępny dla wszystkich dzieci od 
semestru następującego po ich trzecich urodzinach, aż do osiągnięcia przez nich wieku 
szkolnego. Kwalifikujące się dzieci mają dostęp do 570 godzin zajęć w ramach programu 
FEEE w ciągu roku, w zakresie od 33 do 52 tygodni. Program podzielony jest na trzy 
semestry o długości od jedenastu do piętnastu tygodni, mające odzwierciedlać semestry 
nauki szkolnej. 

 Od września 2017, kwalifikujący się pracujący rodzice mają dostęp do programu Extended 
Free Entitlement (EFE) (Programu Rozszerzonego), w skład, którego wchodzi dodatkowe 15 
godzin programu FEEE. Program ten czasem opisywany jest jako „30 hours offer” (Oferta 
30-godzinna). Kwalifikujące się dzieci mają dostęp do 570 godzin zajęć w ramach programu 
FEEE w ciągu roku, w zakresie od 33 do 52 tygodni. Program podzielony jest na trzy 
semestry o długości od jedenastu do piętnastu tygodni, mające odzwierciedlać semestry 
nauki szkolnej. 
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2. Kwalifikacja — czy mogę złożyć wniosek o udział w 
FEEE? 

 
Wyniki: Rezultatem programu jest to, że dzieci mogą mieć dostęp do wczesnej edukacji i 
wykształcenia wysokiej jakości niezależnie od tego, czy ich rodzice są w stanie pokryć jej koszty — 
co ma doskonały wpływ na ich rozwój społeczny, fizyczny oraz psychiczny, i dzięki czemu mogą 
przygotować się do nauki szkolnej. Badania pokazują, że wszystkie dzieci z regularnym dostępem 
do wczesnej edukacji wysokiej jakości odnoszą z niej długotrwałe korzyści.   
 

Często zadawane pytania 
 
P. Czy moje dwuletnie dziecko kwalifikuje się do programu wczesnej edukacji i opieki nad 
dziećmi? 

O. Dwuletnie dzieci kwalifikują się do 15 godzin darmowej wczesnej edukacji, jeśli: 

o Ich rodzicowi/rodzicom przysługuje jeden z poniższych zasiłków  

 Income Support (wsparcie dochodu) 

 Income-based Job Seekers' Allowance (zasiłek dla poszukujących pracy oparty na 
dochodach) 

 Income-related Employment and Support Allowance (renta w oparciu o dochód z tytułu 
niezdolności do pracy) 

 Universal Credit (zasiłek uniwersalny) — dla placówek rozpoczynających działalność w 
semestrze letnim 2018 (najwcześniej 01.04.2018) lub później, jeśli rodzicowi przysługuje 
Universal Credit, ich roczny dochód netto musi wynosić nie więcej niż 15 400 GBP, zgodnie 
z najwyżej trzema ocenami przeprowadzonymi w ostatnim procesie oceny Universal Credit.  

 Tax Credits (ulgi podatkowe), jeśli ich roczny dochód netto wynosi nie więcej niż 16 190 
GBP  

 Gwarantowany element State Pension Credit (państwowego kredytu emerytalno-rentowego)  

 Wsparcie zgodnie z Częścią 6 Immigration and Asylum Act (ustawy o imigracji i azylu)  

 4-Tygodniowa wypłata Working Tax Credit (zasiłku dla pracujących) (świadczenie, które 
otrzymuje się w momencie, w którym traci się prawo do Working Tax Credit)  

o Dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, potwierdzone oświadczeniem zgodnym z Section 
324 Education Act 1996 (Ustawy o edukacji z 1996 r.)  

o Dziecko objęte jest Education, Health and Care Plan (planem z zakresu edukacji, zdrowia i 
opieki), przygotowanym zgodnie z Section 37 Children and Families Act 2014 (Ustawą dot. 
dzieci i rodzin z 2014 r.)  

o Dziecku przysługuje Disability Living Allowance (zasiłek dla osoby niepełnosprawnej), zgodnie z 
Section 71 Social Security and Contributions and Benefits Act 2014 (Ustawy o ubezpieczeniach 
i składkach społecznych oraz zasiłkach z 2014 r.) 

o Dziecko znajduje się pod opieką Local Authority (władz samorządowych) (zgodnie z Section 
22(1) Children Act 1989 (Ustawy o prawach dziecka z 1989 r.) lub Local Authority w Walii, 
zgodnie z zapisami Section 74(1) Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Ustawy o 
opiece socjalnej i dobrobycie (Walia) z 2014 r.)  

o Dziecko nie znajduje się już pod opieką Local Authority w wyniku nakazu adopcyjnego, special 
guardianship order (nakazu opieki specjalnej) lub child arrangements order (nakazu opieki nad 
dzieckiem) (zgodnie z section 8(1) Children Act 1989 lub section 74(1) Social Services and 
Well-being (Wales) Act 2014), odnoszącego się do jednego lub obu z poniższych aspektów  

 z kim ma zamieszkać dziecko;  

 kiedy dziecko ma z kimś zamieszkać. 
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Uwaga: od kwietnia 2018 roku pojawią się nowe progi kwalifikacji do Free School Meals 
(FSM) (darmowych obiadów szkolnych) dla wnioskodawców, którym przysługuje Universal 
Credit. Essex County Council używa systemu kontroli kwalifikacji Departamentu Edukacji, 
aby móc sprawdzać, czy dzieci spełniają kryteria kwalifikowalności na podstawie zasiłków 
otrzymywanych przez ich rodziców (łącznie z Universal Credit). 

P. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o miejsce w przedszkolu dla mojego dwuletniego 
dziecka? 

O. Wniosek o dofinansowanie można złożyć online lub poprzez instytucję wczesnoedukacyjną, 
Family Hub (centrum rodzinne), Health Visitor (pielęgniarkę środowiskową), Social Worker 
(pracownika socjalnego) lub Specialist Teacher (nauczyciela specjalnego).  

Aby złożyć wniosek online, kliknij w poniższe łącze 
https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/ i zarejestruj się. Aby się zarejestrować, 
zaloguj się i kliknij przycisk „Funded Early Education for Two Year Olds”, aby sfinalizować wniosek. 
Po złożeniu wniosku rozpocznie się proces sprawdzania, czy kwalifikujesz się do programu. Jeśli 
proces się powiedzie, otrzymasz numer referencyjny, który możesz podać w wybranej instytucji 
wczesnoedukacyjnej, aby otrzymać darmowe miejsce dla swojego dziecka. 

 

P. Kiedy mogę otrzymać dostęp do miejsca w przedszkolu dla mojego dwuletniego dziecka? 

O. Kwalifikujące się dwuletnie dzieci mogą otrzymać dostęp do placówki finansowanej przez FEEE 
w semestrze następującym po ich drugich urodzinach, np.: 

Dziecko urodzone pomiędzy  Kwalifikuje się do finansowania  
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 
 

P. Jakie informacje muszę podać, aby uzyskać dostęp do darmowego przedszkola? 

O. Instytucje wczesnoedukacyjne poproszą o akt urodzenia dziecka, aby potwierdzić, że kwalifikuje 
się ono do programu FEEE.  

Jeśli składasz wniosek o FEEE dla dwuletniego dziecka, oprócz aktu urodzenia konieczne będzie 
również podanie numeru NIN. Jeśli nie spełniasz warunków uprawniających do otrzymania 
darmowych szkolnych obiadów, być może konieczne będzie podanie dodatkowych informacji 
potwierdzających kwalifikację, np. kopię formularza TC602a potwierdzającego przyznanie Working 
Tax Credit. 

Aby dowiedzieć się więcej o programie FEEE dla dwuletnich dzieci: 

 skontaktuj się z instytucją wczesnoedukacyjną, tutaj możesz znaleźć najbliższą: 
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-
childcare.aspx 

 Odwiedź Family Hub, tutaj możesz znaleźć 
najbliższe:  http://childrenscentresfinder.direct.gov.uk/childrenscentresfinder/ 

 Porozmawiaj ze swoim Health Visitor (pielęgniarką środowiskową) lub przyznanym Social 
Worker (pracownikiem socjalnym) 

 skontaktuj się z Family Information Service (centrum informacji rodzinnych), wysyłając 
wiadomość e-mail na adres fis@essex.gov.uk lub telefonicznie pod numerem 0800 055 6874 

 

P. Czym jest Early Years Pupil Premium (EYPP) (Program premiowy wczesnej edukacji) i 
dlaczego muszę wypełnić dodatkowe formularze? 

https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://childrenscentresfinder.direct.gov.uk/childrenscentresfinder/
mailto:fis@essex.gov.uk
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O. Kwalifikujące się do dofinansowania dzieci w wieku trzech i czterech lat mogą również 
kwalifikować się do programu Early Years Pupil Premium (EYPP). Program EYPP zapewnia 
instytucjom wczesnoedukacyjnym dodatkowe fundusze, które mogą one potem wykorzystać do 
polepszenia jakości nauki wczesnoszkolnej i kształcenia dzieci. Instytucje mogą dostać dodatkowe 
302 GBP na rok na każde dziecko, które skorzysta z pełnych 570 dofinansowanych godzin 
wczesnej nauki. Te fundusze mogą mieć ogromny wpływ na jakość ich nauki.  

Dzieci kwalifikują się do programu EYPP, jeśli mają skończone trzy lub cztery lata, otrzymują 
wsparcie w ramach FEEE, a ich rodzice spełniają kryteria kwalifikujące ich do otrzymania 
darmowych obiadów w szkole. Dzieci kwalifikują się również, jeśli:  

• przez przynajmniej jeden dzień znajdowały się pod opieką lokalnych władz  
• były adoptowane  
• zmieniały opiekuna zgodnie z warunkami Special Guardianship 
• są objęte nakazem Child Arrangement. 

Aby zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie dodatkowych funduszy, instytucja 
wczesnoedukacyjna będzie z Tobą współpracować i wspólnie ustalać potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe Twojego dziecka i będzie je wspierać w następujących obszarach: 

• rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny 
• komunikacja i język 
• wychowanie fizyczne 
• umiejętność czytania i pisania. 

Instytucje wczesnoedukacyjne będą prosić wszystkich rodziców o wypełnienie Early Years Pupil 
Premium Voluntary Registration Form (dobrowolnego formularza rejestracyjnego programu 
premiowego wczesnej edukacji) razem z Parent/Carer Agreement Form (formularzem umowy 
rodzica / prawnego opiekuna), aby móc stwierdzić, czy którekolwiek z dzieci będzie kwalifikowało 
się do dodatkowego dofinansowania. 
 
 
P. Kiedy moje dziecko będzie kwalifikowało się do dofinansowania nauki dla 3- i 4-latków? 

O. W semestrze następującym po ich 3. urodzinach, np.: 
 

Dziecko urodzone pomiędzy  Kwalifikuje się do finansowania  
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 
 

Daty te zostały ustalone przez DfE zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Statutory 
Guidance 

 

P. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o opiekę nad moim 3-letnim dzieckiem? 

O. Jeśli Twoje dziecko już korzysta z usług instytucji wczesnoedukacyjnej, instytucja ta wniesie o 
dofinansowanie FEEE w Twoim imieniu i poprosi Cię o podpisanie Parent / Carer Agreement Form, 
aby to potwierdzić. Jeśli Twoje dziecko nie jest zarejestrowane w żadnej instytucji 
wczesnoedukacyjnej, konieczne będzie znalezienie instytucji oferującej zajęcia w placówce objętej 
dofinansowaniem FEEE i zarejestrowanie w niej swojego dziecka.   

Listę instytucji wczesnoedukacyjnych można znaleźć tutaj: http://www.essex.gov.uk/Education-
Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx 

Lub skontaktuj się z Family Information Service (centrum informacji rodzinnych), wysyłając 
wiadomość e-mail na adres fis@essex.gov.uk lub telefonicznie pod numerem 0800 055 6874 

 

P. Czy kwalifikuję się do Extended Free Entitlement i jak mogę złożyć wniosek? 
 

http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
mailto:fis@essex.gov.uk
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A. Program Extended Free Entitlement (EFE) dla dzieci w wieku trzech i czterech lat jest dostępny 
w Anglii od września 2017 roku. Wszelkie informacje dotyczące wszystkich rządowych programów 
wsparcia w opiece nad dziećmi można znaleźć na nowej witrynie internetowej Childcare Choices: 
www.childcarechoices.gov.uk 

Już teraz możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do programu za pomocą kalkulatora wsparcia 
opieki nad dzieckiem online: www.gov.uk/childcare-calculator i, jeśli się kwalifikujesz, złożyć 
wniosek jeszcze przed rozpoczęciem semestru, dla którego chcesz otrzymać 
dofinansowanie. Uwaga: jeśli złożysz wniosek o kod po rozpoczęciu semestru, na który 
chcesz otrzymać dofinansowanie, odpowiednia instytucja wczesnoedukacyjna nie będzie w 
stanie otrzymać dofinansowania rozszerzonego i otrzymasz dostęp wyłącznie do 
dofinansowania uniwersalnego.  

Po zarejestrowaniu się otrzymasz kod kwalifikacyjny, który możesz zabrać do swojej instytucji 
wczesnoedukacyjnej. Instytucja sprawdzi następnie ważność kodu. W przypadku udanej 
kwalifikacji, rodzice mogą zarezerwować miejsce w ramach EFE na dodatkowe 15 godzin.  

Dziecku przysługuje dofinansowanie wczesnej edukacji, jeśli osiągnęło ono wiek trzech lat, nie jest 
jeszcze w wieku obowiązkowej edukacji szkolnej, a jego rodzic(e) spełnia kryteria przedstawione 
poniżej.  

o Rodzic dziecka (oraz jego partnerzy, jeśli dotyczy) powinien szukać możliwości darmowej 
opieki nad dzieckiem, aby umożliwić mu pracę zarobkową;  

o Rodzic dziecka (oraz jego partnerzy, jeśli dotyczy) powinien również podejmować się 
kwalifikującej się pracy zarobkowej. Każdy rodzic lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 
powinien zarabiać ekwiwalent 16 godzin pracy na poziomie national living wage (minimum 
egzystencji) lub national minimum wage (płacy minimalnej) w ciągu poprzedniego kwartału;  

o W przypadkach, w których jedno lub oboje rodziców otrzymuje zasiłki związane z chorobą lub 
wychowywaniem dzieci, jest to traktowane jak ekwiwalent pracy zarobkowej;  

o W przypadkach, w których jedno z rodziców (w domostwie, w którym mieszka para) otrzymuje 
lub może otrzymywać konkretne zasiłki związane z opieką, niezdolnością do pracy lub 
ograniczoną zdolnością do pracy, jest to traktowane jak ekwiwalent pracy zarobkowej;  

o Jeśli rodzic znajduje się w okresie „start-up” (tj. jeśli dopiero zaczął prowadzić własną 
działalność gospodarczą), nie musi spełniać kryteriów dochodowych przez okres 12 miesięcy, 
aby kwalifikować się do dofinansowania rozszerzonego.  

o Jeśli dochody jednego lub obojga rodziców przekraczają 100 000 GBP, nie będą się oni 
kwalifikować do dofinansowania rozszerzonego.  

Informacje dla rodziców można również znaleźć na stronie internetowej Family Information Service 
(FIS), na witrynie ECC pod następującym łączem: http://www.essex.gov.uk/Education-
Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx.  

Aby uzyskać dostęp do dofinansowania w danym semestrze, konieczne będzie wniesienie o EFE i 
otrzymanie kodu kwalifikującego przed rozpoczęciem tego semestru: 

Data końcowa EFE    Dofinansowanie na semestr będzie płatne od 

31 sierpnia    Semestru jesiennego 

31 grudnia   Semestru wiosennego 

31 marca    Semestru letniego 

Uwaga: Jeśli spóźnisz się ze złożeniem wniosku, otrzymanie dofinansowania nie będzie 
możliwe przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Jeśli dziecko rozpoczyna naukę przed tą 
datą, konieczne będzie dofinansowanie jego edukacji we własnym zakresie. 

 
 

http://www.childcarechoices.gov.uk/
http://www.gov.uk/childcare-calculator
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
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P. Jakie zasiłki mogą stracić rodzice, jeśli otrzymają dofinansowanie? 

O. Należy sprawdzić wszystkie dostępne opcje, aby upewnić się, że wybrany został najlepszy 
możliwy program, który nie wpłynie na dostępność zasiłków. Witryna Her Majesty’s Revenue and 
Customs (HMRC) (urzędu podatkowego) zawiera następujące informacje: 

Kryteria kwalifikowania się są takie same, jak w przypadku Tax-Free Childcare (nieopodatkowanej 
opieki nad dzieckiem), za wyjątkiem tego, że rodzice mogą wciąż otrzymywać następujące rodzaje 
wsparcia w tym samym czasie, w którym korzystają z dofinansowania:  

 Dodatki Tax Credits 

 Dodatek Universal Credit 

 Childcare Vouchers (kupony na opiekę nad dzieckiem) lub Salary Sacrifice Schemes 
(programy poświęcenia wynagrodzenia) 

 Childcare Grants (dotacje na opiekę nad dzieckiem) i Bursaries (stypendia) 

Istnieje możliwość, że dofinansowanie będzie miało wpływ na element Working Tax Credit związany 
z opieką nad dzieckiem, ponieważ najprawdopodobniej będziesz wydawać na nią mniej pieniędzy. 

Dobrym pomysłem może być skorzystanie z kalkulatora kosztów Childcare Choices, co pomoże Ci 
w podjęciu odpowiedniej decyzji. Można go znaleźć tutaj: 

 https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement 

 

P. Korzystam z usług Childminder (opiekunki do dzieci). Czy mój Childminder może złożyć 
wniosek o dofinansowanie w moim imieniu? 

O. Tak, wszyscy Childminder mogą złożyć wniosek o dofinansowanie FEEE, tak długo jak:  

 są zarejestrowani w Ofsted,  

 mają ocenę w Ofsted na poziomie Good, Outstanding, lub Requires Improvement, aby 
można było zaoferować FEEE dzieciom w wieku trzech lub czterech lat  

 mają ocenę w Ofsted na poziomie Good lub Outstanding, aby można było zaoferować FEEE 
dzieciom w wieku dwóch lat 

 mają podpisaną umowę dofinansowania FEEE z ECC 

 

P. Co się dzieje w przypadku, gdy instytucja wczesnoedukacyjna nie ma oceny Ofsted? Czy 
mój Childminder może złożyć wniosek o dofinansowanie w moim imieniu? 

O. Tak. Nowo zarejestrowane instytucje wczesnoedukacyjne mogą oferować dofinansowanie FEEE 
przed ich pierwszą kontrolą Ofsted. Wynik tej kontroli będzie jednak określać, czy będą mogły 
kontynuować oferowanie FEEE oraz czy mogą oferować swoje usługi dwuletnim dzieciom 

Zgodnie ze Statutory Guidance DfE, muszą również spełnić następujące warunki: 

 spełniać standardy niezależnej szkoły w zakresie duchowego, moralnego, społecznego i 
kulturowego rozwoju uczniów 

 aktywnie promować fundamentalne brytyjskie wartości demokratyczne, rządów prawa, 
wolności osobistej i wzajemnego szacunku i tolerancji wobec ludzi innych religii i wierzeń  

 nie uczyć jako faktycznych poglądów lub teorii niezgodnych z naukowym lub historycznym 
konsensusem i dowodami 

 

https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement
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Jestem zarejestrowanym Childminder, czy mogę złożyć wniosek o FEEE w związku z opieką 
nad moim synem? 

O. Nie, Childminder nie mogą wnosić o dofinansowanie FEEE w ramach opieki nad małymi dziećmi 
wobec dzieci, które są z nim spokrewnione, np. jeśli Childminder jest ich rodzicem, dziadkiem, 
rodzeństwem, ciotką lub wujem. Warunki te są określone w art. 18 Childcare Act 2006 (Ustawy o 
opiece nad dziećmi z 2006 roku), która jest ustawą rządową, nie stworzoną przez Essex County 
Council. 
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3. Elastyczność — co oznacza elastyczność? 
 

Wnioski: Dzieci mają pełny dostęp do FEEE w czasie, który w największym stopniu wspiera ich 
rozwój oraz w czasie, który jest najlepiej dostosowany do potrzeb ich rodziców. 
 

Instytucje wczesnoedukacyjne, świadczące elastyczne usługi FEEE, muszą dopilnować, aby 
oferowane dofinansowanie spełniało Twoje potrzeby i zapewniało faktyczny wybór placówki do 
opieki nad dzieckiem. 

 

Często zadawane pytania 
 

P. Skąd wiem, że otrzymuję to, do czego się kwalifikuję? 

O. Twoja instytucja wczesnoedukacyjna musi podpisać z Tobą Parent/Carer Agreement Form, 
która precyzuje dokładnie, w jaki sposób przyznane Ci będzie dofinansowanie FEEE oraz precyzuje 
liczbę godzin zajęć w instytucji, do których Twoje dziecko będzie miało dostęp w ramach FEEE. 
Konieczne dowiedz się wszystkiego co możesz o placówce, która ma zajmować się Twoim 
dzieckiem przed podpisaniem formularza. Upewnij się, że wiesz o wszystkich dodatkowych 
kosztach i z czego one wynikają.  Instytucje wczesnoedukacyjne muszą dopilnować, że otrzymasz 
dostęp do dofinansowania bez żadnych dodatkowych kosztów, chyba że były one zawczasu 
uzgodnione. Zwróć uwagę na następujące elementy: 

 Wypełnienie i podpisanie formularza potwierdza umowę pomiędzy Tobą a instytucją 
zajmującą się Twoim dzieckiem na okres trwania umowy  

 Parent/Carer Agreement Form precyzuje liczbę godzin zajęć FEEE, tygodniowo, przez okres 
obowiązywania umowy 

 Parent/Carer Agreement Form stwierdza, że jeśli zdecydujesz się przenieść swoje dziecko 
do innego miejsca po sprawdzeniu liczby dzieci, czyli momencie, w którym instytucja 
dostarcza dane o dofinansowanych dzieciach do ECC, może pojawić się wobec Ciebie 
zobowiązanie opłacenia w nowym miejscu pełnych kosztów opieki 

 W przypadku dofinansowania FEEE dla dzieci w wieku trzech lub czterech lat, Parent/Carer 
Agreement Form stwierdza, czy otrzymasz dofinansowanie w zakresie jednej lub dwóch 
instytucji wczesnoedukacyjnych  

 Parent/Carer Agreement Form określa, w jaki sposób dopuszczalne jest korzystanie z 
przyznanych godzin  

 Parent/Carer Agreement Form określa, że możliwe jest pojawienie się dodatkowych opłat  

 Parent/Carer Agreement Form określa, jakie ograniczenia obowiązują w zakresie 
zwiększenia zakresu godzin w semestrze  

 Parent/Carer Agreement Form określa, jakie procedury obowiązują w momencie, w którym 
Twoje dziecko zacznie chodzić do szkoły 

 

P. Czy do dofinansowania mogą być wliczone obiady lub inne posiłki i czy wiążą się z tym 
jakieś dodatkowe opłaty?   

O. Tak. Dofinansowane godziny, zarówno uniwersalne jak i rozszerzone, mogą obejmować porę 
lunchu, jeśli zorganizowana jest ona pod kątem wspierania ogólnych procesów edukacyjnych i 
rozwojowych dzieci  

W przypadkach, w których dofinansowane godziny zawierają w sobie również pory lunchu, mogą 
pojawić się dodatkowe opłaty za lunch lub przekąski, ale wszelkie takie opłaty będą musiały być 
wcześniej ustalone i zatwierdzone. Jeśli nie chcesz pokrywać takich dodatkowych opłat, instytucja 
zajmująca się Twoim dzieckiem musi dać Ci możliwość zaopatrzenia dziecka w swój własny lunch 
lub zabrania Twojego dziecka na posiłek do innej lokalizacji podczas pory lunchu  
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P. Instytucja opiekująca się moim dzieckiem żąda ode mnie zapłacenia top-up fee (opłaty 
wyrównującej) — czy ma do tego prawo? 

O. Nie, instytucje zajmujące się opieką nad małymi dziećmi nie mogą żądać zapłacenia „top up fee” 
(kwoty stanowiącej różnicę między kwotą, którą normalnie żądaliby za opiekę nad dzieckiem, a 
kwotą, którą otrzymują od ECC) za żadne dofinansowane godziny. 

Instytucje te mogą żądać opłat wyłącznie za godziny i usługi, które nie wchodzą w zakres 
dofinansowania. Wszelkie koszty, których konieczne może być pokrycie, powinny być zawczasu 
jasno zakomunikowane w Parent/Carer Agreement Form, który powinien precyzować, że:  

 otrzymujesz 15 godzin zajęć dla swojego dziecka całkowicie za darmo i te 15 godzin nie jest 
objęte żadnymi opłatami  

 opłaty mogą pojawić się w zakresie dodatkowych godzin lub usług, np. za posiłki lub godziny 
dodatkowe w stosunku do godzin dofinansowanych. Instytucja opiekująca się Twoim 
dzieckiem musi z wyprzedzeniem poinformować Cię o takich opłatach, ponieważ podpisanie 
Parent/Carer Agreement Form wiąże się z koniecznością pokrycia tych opłat. 

Miej również na względzie, że: 

 stawki pobierane przez instytucję opiekującą się Twoim dzieckiem za dodatkowe godziny 
niepokryte dofinansowaniem FEEE są prywatną kwestią ustalaną pomiędzy 
rodzicem/opiekunem prawnym a instytucją. Lokalne władze nie mogą ingerować w prywatne 
interesy instytucji zajmujących się opieką nad małymi dziećmi poza zakresem objętym przez 
FEEE  

 Jeśli Twoje dziecko będzie korzystać wyłącznie z 15 godzin pokrytych przez FEEE, nie 
będzie konieczne wystawianie żadnych faktur. Instytucja opiekująca się Twoim dzieckiem 
musi jednakowoż powiadomić Cię, że w Twoim imieniu złożono wniosek o dofinansowanie 
oraz dopilnować podpisania przez Ciebie Parent/Carer Agreement Form 

 opłaty za wszelkie dodatkowe godziny i/lub usługi muszą zostać jasno udokumentowane w 
postaci osobnych faktur. 

 

P. Skąd mam pewność, że pokrywane przeze mnie opłaty są prawidłowe? 

O. Otrzymasz fakturę, na której w jasny sposób przedstawione będą opłaty oraz usługi, które 
zostały opłacone. 

Faktura, którą otrzymasz, powinna zawierać: 

 Odpowiednią datę  

 Szczegóły dotyczące programu opieki nad dzieckiem 

 Dane Twoje/dziecka  

 Fakturowany okres czasu, tj. tydzień, dwa tygodnie, miesiąc 

 Powinna określać, które elementy są darmowe, tj. pokryte przez FEEE, a które są płatne 
osobno 

 Godziny pokrywane przez FEEE nie mogą być przedstawiane w postaci wartości pieniężnej 
lub pozycji ze zniżką na fakturze 

 Dodatkowo płatne godziny, z których skorzystano poza zakresem FEEE, powinny być 
wyraźnie wyszczególnione na fakturze 

 Wszelkie uprzednio zatwierdzone przez Ciebie przekąski, posiłki lub dodatkowe zajęcia 
również powinny być wyszczególnione na fakturze 

 Faktura powinna również zawierać informację, kiedy powinna zostać opłacona 

  



12 
 

P. Czy muszę za cokolwiek płacić, jeśli chcę skorzystać tylko z samego dofinansowania? 

O. Nie, dofinansowanie pokrywa określony zakres godzin w jednym miejscu dla dzieci w wieku 
dwóch, trzech i czterech lat. Jeśli chcesz mieć dostęp wyłącznie do godzin dofinansowanych przez 
FEEE, instytucja nie powinna żądać od Ciebie wnoszenia żadnych dodatkowych opłat, np. za 
przekąski lub dodatkowe zajęcia, chyba że zostały to uprzednio przez Ciebie zatwierdzone.  

Instytucje wczesnoedukacyjne mogą żądać wpłacenia zwrotnej kaucji w celu zarezerwowania 
dofinansowanej placówki dla dzieci w wieku trzech lub czterech lat, ale nie dla dwulatków. Kaucja 
może wynosić ekwiwalent opłat za jeden tydzień zajęć, na które zapisane jest Twoje dziecko. 
Kaucja musi być Ci zwrócona w momencie, w którym Twoje dziecko otrzyma miejsce w placówce 
nie później, niż po upłynięciu połowy przerwy wakacyjnej tego semestru. 

Instytucje zajmujące się opieką nad małymi dziećmi nie mogą: 
 stawiać żadnych warunków wymagających od Ciebie wykupienia dodatkowych godzin lub 

płatności za posiłki, aby dziecko mogło otrzymywać darmową edukację wczesnoszkolną 

 wymagać opłat za jakiekolwiek produkty lub usługi w sposób sugerujący, że opłaty te są 
obowiązkowe, aby móc otrzymać dostęp do darmowego miejsca w placówce, np. opłaty 
rejestracyjne lub opłaty za mundurek szkolny 

 
P. W ciągu ilu dni w tygodniu moje dziecko będzie mogło korzystać z darmowych zajęć? 

O. Dofinansowanie FEEE można wykorzystać na kilka sposobów. ECC ma obowiązek dopilnować, 
aby możliwe było skorzystanie z FEEE co najmniej w następujących kombinacjach: 

 trzy godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu 
 lub pięć godzin dziennie przez trzy dni w tygodniu 

Instytucje wczesnoedukacyjne nie są w stanie zagwarantować placówki dla Twojego dziecka w 
żadnym konkretnym miejscu lub w ramach konkretnego harmonogramu. Musisz znaleźć placówkę, 
która będzie dostosowana do Twoich potrzeb. Większość instytucji wczesnoedukacyjnych 
organizuje placówki oferujące zajęcia w ramach FEEE w sposób odpowiadający zajęciom 
szkolnym, ale nie mają obowiązku tego robić, a niektóre będą oferować zajęcia FEEE przez dłuższy 
okres tygodni. 

 
P. Czy mimo to mogę skorzystać z dofinansowania Free Entitlement na okres krótszy niż 38 
tygodni? 

O. Tak, możesz skorzystać z dofinansowania na okres krótszy niż 38 tygodni w wybranej instytucji. 
Minimalnym oferowanym zakresem czasowym są 33 tygodnie. 

Nawet, jeśli wybrana przez Ciebie instytucja otrzymuje dofinansowanie w mniejszym zakresie, to nie 
może wymagać od Ciebie opłat za dodatkowe godziny zajęć, jeśli Twoje dziecko korzysta 
maksymalnie z 15 godzin tygodniowo.  

Jeśli wybierzesz instytucję oferującą mniej niż 38 tygodni, nie można będzie odrobić 
niewykorzystanych tygodni w innej instytucji. Jeśli potrzebujesz skorzystać z opcji obejmującej 
pełne 38 tygodni, postaraj się wybrać instytucję, która będzie w stanie to zaoferować. 
 

P. Czy mogę skorzystać z dofinansowania Free Entitlement na okres dłuższy niż 38 tygodni? 

O. Tak, ale maksymalna liczba godzin na semestr podlegająca dofinansowaniu oraz sama kwota 
dofinansowania nie ulegną zmianie. W poniższej tabeli przedstawiono maksymalną liczbę godzin, 
które można wykorzystać w każdym semestrze. Całkowita liczba godzin do wykorzystania w roku to 
570. 
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Semestr  Daty semestru 
Czas trwania 
FEEE 

Ekwiwalent w godzinach 
UFE = universal free entitlement 

(dofinansowanie uniwersalne) 
EFE = extended free entitlement 

(dofinansowane rozszerzone)  

Lato 2018 16.04.2018 do 20.07.2018  13 tygodni 

13 tygodni x 15 godzin UFE = 195 
godzin 

13 tygodni x 15 godzin EFE = 195 
godzin 

Jesień 2018 04.09.2018 do 19.12.2018  14 tygodni 

14 tygodni x 15 godzin UFE = 210 
godzin 
14 tygodni x 15 godzin EFE = 210 
godzin 

Wiosna 2019 03.01.2019 do 05.04.2019  11 tygodni 

11 tygodni x 15 godzin UFE = 165 
godzin 
11 tygodni x 15 godzin EFE = 165 
godzin 

 
Jeśli wybrana przez Ciebie instytucja nie oferuje dofinansowania przez okres 50 tygodni w roku weź 
pod uwagę, że liczba maksymalnych 15 godzin tygodniowo będzie obliczana proporcjonalnie i w 
związku z tym liczba ta zmniejszy się do ok. 11 godzin tygodniowo. 
 

P. Czy instytucje mogą wstrzymać działalność na potrzeby dni szkoleniowych?  

O. Tak, instytucje wczesnoedukacyjne mogą pokryć dofinansowaniem FEEE maksymalnie 1 dzień 
w semestrze w celu przeprowadzenia szkoleń pracowniczych. W miarę możliwości dni te nie 
powinny być dniami, w których odbywają się dofinansowane zajęcia, ale niektóre miejsca nie mają 
możliwości tak ich zorganizować, jako że prowadzą działalność wyłącznie w okresie 
dofinansowanych tygodni. Jeśli miałoby dojść do takiej sytuacji, Twoja instytucja powinna 
poinformować Cię przed podpisaniem Parent/Carer Agreement Form, że stracisz jeden dzień FEEE 
na semestr. Instytucja powinna również poinformować Cię o planowanym zamknięciu minimum pół 
semestru przed nim. Za utracony dzień FEEE nie przysługuje Ci żaden zwrot pieniędzy, jako że 
dofinansowanie FEEE nie ma przypisanej wartości pieniężnej  

 

P. Co dzieje się w przypadku, gdy w dniu zajęć przypada Bank Holiday (dzień wolny od 
pracy)? Czy mojemu dziecku będzie przysługiwał inny dzień, pozwalający mu na pełne 
wykorzystanie dofinansowania? 

O. Jeśli wniesiesz o dostęp do placówki dofinansowanej przez FEEE na dzień, który jest dniem 
Bank Holiday, np. w poniedziałek, przed podpisaniem Parent/Carer Agreement Form instytucja 
powinna poinformować Cię, że Twoje dziecko nie będzie miało dostępu do usług edukacyjnych w 
Bank Holiday. Niektóre instytucje wczesnoedukacyjne mogą zaoferować Ci inne zajęcia w celu 
odbycia zajęć przypadających na święta, ale nie wszystkie będą w stanie to zrobić. Jeśli instytucja 
nie jest w stanie zaoferować alternatywnej daty zajęć, musisz pamiętać o tym, że Twoje dziecko nie 
będzie w stanie wykorzystać pełnego zakresu dofinansowanych godzin w dni, które przypadają na 
Bank Holiday, jako że dni te nie będą mogły być wykorzystane w innych instytucjach. 
 

P. Wytyczne DfE określają, że mogę złożyć wniosku o maksymalnie 10 godzin dziennie — 
czy to prawda? 

O. Tak. Główne wytyczne rządowe jasno stwierdzają, że rodzice mogą złożyć wniosek o 
maksymalnie 10 godzin FEEE w ciągu jednego dnia. 

Przyznane 15 godzin można wykorzystać w ciągu od dwóch do pięciu dni, pomiędzy godz. 6:00 i 
20:00.  
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P. Czy istnieje możliwość wniesienia tylko o część godzin, czy muszę wykorzystać pełen 
przydział? 

O. Tak, można ograniczyć liczbę godzin, o które wnosisz. Jeśli chcesz, nie musisz wykorzystywać 
pełnych 15 godzin lub dodatkowych 15 godzin przysługujących w ramach EfE. 

Wnosząc o swój przydział godzin na początku semestru zaznacz, ile godzin chcesz wykorzystać i 
kiedy. Te ustalenia powinny być potwierdzone w Parent/Carer Agreement Form. 

Uwaga: Instytucja wczesnoedukacyjna zajmująca się Twoim dzieckiem otrzyma dofinansowanie 
wyłącznie za liczbę godzin wykorzystanych przez dziecko. 
 

P. Co, jeśli chcę podzielić mój przydział godzin pomiędzy dwiema instytucjami 
wczesnoedukacyjnymi w Essex — czy mogę to zrobić i w jaki sposób kontrolowane są liczby 
wykorzystanych godzin? 

O. Tak, korzystając z FEEE dla dzieci w wieku trzech i czterech lat, można podzielić swój przydział 
15 godzin oraz dodatkowych 15 godzin przyznawanych w ramach EfE pomiędzy dwie instytucje 
wczesnoedukacyjne, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli korzystasz z usług więcej niż dwóch 
instytucji wczesnoedukacyjnych, dofinansowanie FEEE możesz otrzymać wyłącznie dla dwóch 
placówek w ciągu jednego dnia. Należy też wziąć pod uwagę, że niektóre miejsca zajmujące się 
opieką nad dziećmi, zwłaszcza szkoły, kierują się polityką ograniczania liczby instytucji 
wczesnoedukacyjnych do jednej, przez co rozdzielenie przydziału może nie być wówczas możliwe. 

Jeśli decydujesz się na podział dofinansowania, konieczne jest zadeklarowanie tego w Parent/Carer 
Agreement Form, podpisywany z każdą z instytucji na początku semestru i precyzujący zakres 
godzin dostępny w każdej z nich. Nie można złożyć wniosku o więcej godzin niż łączny pełny 
przydział w obu instytucjach 

Obie instytucje złożą następnie informacje o wniosku do Essex County Council, która sprawdza 
dane każdego dziecka, aby zapobiec nadprogramowemu dofinansowaniu. Jeśli mimo to złożysz 
wniosek o więcej godzin niż Ci przysługuje, konieczne będzie uiszczenie opłaty za godziny 
wykraczające poza zakres FEEE zgodnie z cennikami instytucji wczesnoedukacyjnych opiekujących 
się dzieckiem 

Jeśli Twoje dziecko korzysta z FEEE jako dwulatek, to ma dostęp wyłącznie do jednej instytucji. 
 

P. Czy można łączyć placówki szkolne i przedszkolne? 

O. Tak, przydział dofinansowanych godzin można podzielić pomiędzy instytucje PVI oraz 
przedszkola. Należy jednak wziąć pod uwagę, że większość szkół kieruje się polityką ograniczania 
liczby instytucji wczesnoedukacyjnych do jednej, przez co rozdzielenie przydziału może nie być 
wówczas możliwe.   

Umowa FEEE z ECC daje możliwość instytucjom wczesnoedukacyjnym działanie zgodnie z polityką 
„jednej instytucji”. Jeśli taka polityka obowiązuje w wybranej przez Ciebie instytucji, ma ona 
obowiązek poinformować Cię o tym przed podpisaniem Parent/Carer Agreement Form. 

Niemożliwe jest rozdzielenie przydziału godzin pomiędzy zajęcia w ramach PVI i zajęcia w klasie 
zerowej. W momencie, w którym dziecko rozpoczyna naukę w klasie zerowej, traci możliwość 
korzystania z dofinansowania FEEE. 

Jeśli Twoje dziecko ma zacząć naukę w klasie zerowej w szkole lub akademii publicznej (nie w 
prywatnej lub niezależnej szkole), dofinansowanie FEEE za tygodnie na początku semestru 
jesiennego, przed faktycznym rozpoczęciem nauki, nie będzie Ci przysługiwać.  

Szkoły niezależne mogą wnieść o dofinansowanie FEEE dla czterolatków w klasie zerowej przed 
osiągnięciem przez nie ustawowego wieku szkolnego, pod warunkiem, że mają kontrakt FEEE z 
ECC.  
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P. Czy możemy wymóc na instytucji wczesnoedukacyjnej większą dostępność godzin zajęć? 

O. Nie. Każda instytucja rządzi się tutaj własnymi ustaleniami, ale wszystkie muszą mieć na uwadze 
wymagania rodziców, ponieważ inna instytucja może spełnić ich wymagania lub zapotrzebowania 
rynkowe. 

Uwaga: Dofinansowane godziny mogą być realizowane pomiędzy godz. 6.00 a 20.00. 
 

P. Czy możliwe jest zwiększenie liczby godzin po rozpoczęciu semestru? 

O. Nie, na początku każdego semestru prosimy rodziców/opiekunów o podpisanie formularza 
deklaracji, aby wybrana przez nich instytucja mogła złożyć wniosek o dofinansowanie w ich imieniu. 
Zwiększenie liczby godzin po dniu liczenia zgłoszonych dzieci oznacza, że wybrana instytucja nie 
będzie mogła już złożyć wniosek o dodatkowe godziny w imieniu rodzica.  ECC nie będzie w stanie 
pokryć kosztów tych dodatkowych godzin. W takich przypadkach rodzice poproszeni będą o 
opłacenie dodatkowych godzin pod koniec semestru (przy czym informacja o tym powinna znaleźć 
się w umowie podpisanej z rodzicem/opiekunem). 
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4. Jakość 
 
Wnioski: wszystkie dzieci mogą otrzymać dofinansowanie do wczesnej edukacji wysokiej jakości. 
Badania pokazują, że dostęp do usług edukacyjnych wysokiej jakości przynosi świetne rezultaty 
związane z rozwojem dzieci, zwłaszcza dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Badania 
pokazują również, że dzieci odnoszą korzyści rozwojowe z dostępu do placówek edukacyjnych 
wysokiej jakości już w wieku dwóch lat. Poradnik ten jest odzwierciedleniem rządowej wizji, zgodnie 
z którą, w miarę możliwości, dwuletnie dzieci mają dostęp do usług edukacyjnych świadczonych 
przez instytucje cieszące się ocenami Ofsted na poziomie „outstanding” lub „good”. 

 

Często zadawane pytania 
 
P. Skąd mam wiedzieć, czy moje dziecko znajduje się pod najlepszą możliwą opieką? 

O. Obowiązkiem ECC jest dopilnowanie, aby wszystkie instytucje wczesnoedukacyjne korzystające 
z dofinansowania FEEE: 

 dostarczyły raport Early Years Foundation Stage (EYFS) (Wczesnoedukacyjny raport 
założycielski) i były zarejestrowane w bazie Ofsted jako instytucja wczesnoedukacyjna lub 
były szkołą przyjmującą dzieci w wieku trzech lub czterech lat, tym samym będąc zwolnioną 
z rejestracji w Ofsted jako instytucja wczesnoedukacyjna 

 poddawały się inspekcji Ofsted 

 prowadziły rejestry dzieci korzystających z FEEE i udostępniały te informacje na żądanie 
władzom lokalnym oraz Ofsted 

 

P. Czy mogę otrzymać dofinansowanie w dowolnej wybranej przeze mnie instytucji? 

 
O. ECC prowadzi dofinansowanie wyłącznie instytucji zarejestrowanych w Ofsted, które mają 
podpisaną umowę o dofinansowanie FEEE. ECC będzie również: 

 opierać swoją decyzję o przyznaniu dofinansowania instytucji wczesnoedukacyjnej 
wyłącznie na podstawie ich najnowszej oceny Ofsted 

 dofinansowywać placówki zajmujące się dwu-, trzy- i czteroletnimi dziećmi, mające ocenę 
Ofsted na poziomie „Good” lub „Outstanding” 

 dofinansowywać placówki zajmujące się trzy- i czteroletnimi dziećmi mające ocenę Ofsted 
na poziomie „Requires Improvement” 

 dofinansowywać placówki zajmujące się dwuletnimi dziećmi mające ocenę „Requires 
Improvement” tylko, gdy nie ma dostępnych innych miejsc z oceną „Good” lub „Outstanding” 

 szukać alternatywnych placówek i wycofywać dofinansowanie tak szybko, jak to praktycznie 
możliwe dla dzieci już je otrzymujących w instytucji, która otrzymała od Ofsted ocenę na 
poziomie „Inadequate” 

 dofinansowywać nowo powstałe instytucje wczesnoedukacyjne zarejestrowane w Ofsted do 
momentu publikacji pierwszej raportu Ofsted dotyczącego przeprowadzonej inspekcji. 
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5. Dofinansowanie placówek objętych FEEE 
 

Wnioski: sprawiedliwy i jasny system dofinansowania wspierający zróżnicowane instytucje do 
otwierania oddziałów wczesnoedukacyjnych i zachęcający istniejące instytucje do rozszerzenia 
zakresu usług oraz nowe instytucje do wejścia na rynek. Ta różnorodność pozwala rodzicom 
wybierać instytucje wczesnoedukacyjne najlepiej spełniające potrzeby ich dziecka i rodziny.  

Kwalifikujące się dzieci mają dostęp do 570 godzin zajęć w ramach programu FEEE w ciągu roku, w 
zakresie od 33 do 52 tygodni. Program podzielony jest na trzy semestry o długości od jedenastu do 
piętnastu tygodni, mające odzwierciedlać semestry nauki szkolnej.  

Od września 2017, dzieciom kwalifikujących się pracujących rodziców w całym kraju przysługuje 
dodatkowe 570 godzin rocznie, co oznacza, że wiele rodzin może złożyć wniosek o 1140 godzin 
darmowej opieki nad dzieckiem rocznie, w maksymalnym zakresie 30 godzin tygodniowo dla 
każdego 3- i 4-letniego dziecka.  

 

Często zadawane pytania 
 

P. W jaki sposób instytucja wczesnoedukacyjna wnosi o dofinansowanie z ECC? 
 

O. Instytucje wprowadzają dane dziecka do formularza online w ustalonym czasie podczas 
semestru. Poniższa tabela przedstawia daty semestrów, w których można wnosić o 
dofinansowanie. Instytucje dostarczą również informacje o łącznej liczbie wszystkich dzieci 
zgłoszonych do danej placówki w obrębie ustalonego zakresu czasowego. 

Semestr  Daty semestru 
Czas trwania 
FEEE 

Ekwiwalent w godzinach 
UFE = universal free entitlement 

(dofinansowanie uniwersalne) 
EFE = extended free entitlement 

(dofinansowane rozszerzone)  

Lato 2018 16.04.2018 do 20.07.2018  13 tygodni 

13 tygodni x 15 godzin UFE = 195 
godzin 

13 tygodni x 15 godzin EFE = 195 
godzin 

Jesień 2018 04.09.2018 do 19.12.2018  14 tygodni 

14 tygodni x 15 godzin UFE = 210 
godzin 
14 tygodni x 15 godzin EFE = 210 
godzin 

Wiosna 2019 03.01.2019 do 05.04.2019  11 tygodni 

11 tygodni x 15 godzin UFE = 165 
godzin 
11 tygodni x 15 godzin EFE = 165 
godzin 

Instytucja może złożyć wniosek o dofinansowanie maksymalnie 570 godzin FEEE w ciągu roku. 
Instytucje wczesnoedukacyjne mogą wnosić o dofinansowanie wszystkich godzin przysługujących w 
semestrze, zgodnie z powyższą listą, nawet jeśli dofinansowane godziny są przewidziane na okres 
dłuższy niż 38 tygodni. Jeśli otrzymujesz dostęp do dofinansowania przez pełen okres 50 tygodni, 
Twoja instytucja wczesnoedukacyjna odnotuje na formularzu umowy rodzica, że wnoszą o 
dofinansowanie FEEE za 15 godzin tygodniowo przez ilość tygodni dostępną w każdym semestrze, 
co w sumie oznacza 570 godzin w ciągu całego roku.  

Uwaga: Twoje dziecko może faktycznie uczestniczyć w tylko 11,4 godzinach zajęć w tygodniu. Jeśli 
jednak dzieje się to w okresie 50 tygodni, całkowita liczba godzin wyniesie 570, więc wciąż 
otrzymasz pełne dofinansowanie. 

Dofinansowanie FEEE przysługuje instytucjom wczesnoedukacyjnym, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 
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 dziecko jest zarejestrowane w instytucji w dniu liczenia zgłoszonych dzieci 

 lub jeśli dziecko jest zgłoszone, ale nieobecne podczas pierwszego tygodnia ze względu np. 
na chorobę (jednak można uznać, że stawi się na zajęcia podczas danego semestru) 

 jeśli dziecko dołączy do zajęć po dniu liczenia zgłoszonych dzieci, możliwe jest złożenie 
spóźnionego wniosku, o ile NIE został złożony wniosek o dofinansowanie FEEE w innym 
miejscu w Essex dla danego semestru 

 

P. Ile pieniędzy otrzyma instytucja opiekująca się moim dzieckiem? 
 

O. Wszystkie instytucje wczesnoedukacyjne oferujące zajęcia w ramach FEEE dla dzieci w wieku 
dwóch lat otrzymują stałą stawkę 5,18 GBP za godzinę. 

Instytucje oferujące zajęcia dla dzieci w wieku trzech i czterech lat otrzymują dofinansowanie 
zgodnie z Single Funding Formula (SFF) (jednolitą formułą dofinansowania). Godzinne stawki 
wypłacane przez lokalne władze przedstawione są poniżej. 

 Dzienne przedszkola i niezależne szkoły — 4,22 GBP za godzinę 

 Childminder — 4,22 GBP za godzinę 

 Klasy przedszkolne w szkołach — 4,22 GBP za godzinę 

 Przedszkola — 6,19 GBP za godzinę 

Instytucje wczesnoedukacyjne mogą również otrzymywać dodatek na potrzeby społeczne w 
wysokości dodatkowych 10 p, 20 p lub 30 p za godzinę dla kwalifikujących się dzieci, w oparciu o 
kod pocztowy miejsca ich zamieszkania.  

Mogą również otrzymać dofinansowanie Early Years Pupil Premium (EYPP) dla kwalifikujących się 
dzieci w wieku trzech i czterech lat, uczęszczających na organizowane przez nich zajęcia. 
Dofinansowanie EYPP wynosi dodatkowe 53 p za każdą godzinę FEEE. 
 

P. Moje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne. Czy w związku z tym przysługuje mi 
dodatkowe dofinansowanie? 
 

O. Takie kwestie zależą od instytucji wczesnoedukacyjnej zajmującej się dzieckiem. Może ona 
złożyć wniosek do ECC o dofinansowanie w oparciu o dodatkowe potrzeby dziecka. Konieczne 
byłoby tutaj przedłożenie również opinii specjalisty zajmującego się opieką nad dziećmi, takiego jak 
doradca ds. specjalnych potrzeb nauczania, który mógłby potwierdzić takie specjalne wymagania. 
Dofinansowanie przydzielone byłoby bezpośrednio dla instytucji zajmującej się dzieckiem, 
umożliwiając jej zapewnienie mu rozszerzonych usług edukacyjnych. 

 

P. Czy podczas semestru dziecko może udać się na wakacje? Czy instytucja zajmująca się 
moim dzieckiem poniesie z tego powodu jakieś negatywne konsekwencje? 
 

O. Wakacje dziecka nie są problemem. Dofinansowanie instytucji wczesnoedukacyjnej nie będzie 
wstrzymane ze względu na krótkie wakacje lub chorobę 

 

P. Czy szkoły mogą zażądać ode mnie wysłania mojego dziecka do ich przedszkola, aby 
potem mogło otrzymać miejsce w szkole? 
 

O. Nie, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale jednocześnie mamy świadomość, że może się 
zdarzać. Jeśli usłyszysz takie sugestie, bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie nas o tym, abyśmy 
mogli odpowiednio zareagować. 
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P. Mieszkam w Essex od niedawna — czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie FEEE, 
nawet jeśli semestr już się rozpoczął? 
 

O. Dopuszczamy możliwość wniesienia o dofinansowanie dla dziecka, które nie jest jeszcze 
zarejestrowane w Essex. W takich sytuacjach istnieje możliwość złożenia „późnego wniosku” o 
dofinansowanie na pozostałe zajęcia w semestrze.  

 

P. Chcę przenieść moje dziecko z jednej instytucji wczesnoedukacyjnej w Essex do innej. 
Czy jest to możliwe? Jak wówczas wygląda kwestia dofinansowania? 
 

O. Jeśli przeniesiesz dziecko do innego miejsca w trakcie trwania semestru, po sprawdzeniu liczby 
dzieci, nowe miejsce nie będzie miało dostępu do dofinansowania od ECC.  Może pojawić się więc 
zobowiązanie opłacenia kosztów pozostałej części semestru w nowej lokalizacji.  

W takich przypadkach ECC wniesie do poprzedniego miejsca o przekazanie nieużytych funduszy 
do nowego miejsca. Nie jest to jednak procedura, do której zobowiązani są oni umownie, więc nie 
ma gwarancji, że środki uda się w ten sposób uzyskać. 

Dodatkowo, poprzednie miejsce może również zażądać opłaty, jeśli nie zastosowano się do 
umownego okresu wypowiedzenia, więc w miarę możliwości radzimy zaznajomić się z treścią 
umowy przed podjęciem decyzji o przeniesieniu dziecka. 
 
 

P. Co mogę zrobić, jeśli instytucja, do której uczęszcza moje dziecko, nagle wstrzyma 
działalność podczas semestru? 
 

A. W takich przypadkach konieczne będzie znalezienie nowej instytucji wczesnoedukacyjnej. 
Skontaktuj się z Family Information Service (centrum informacji rodzinnych), wysyłając wiadomość 
e-mail pod adres  fis@essex.gov.uk lub telefonicznie pod numerem 0800 055 6874, aby uzyskać 
pomoc. Po zlokalizowaniu nowej instytucji dla swojego dziecka, będzie ona mogła złożyć wniosek o 
spóźnione dofinansowanie FEEE na pozostałą część semestru.  

mailto:fis@essex.gov.uk



