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1. Introducere
Răspunsurile la întrebările frecvente din acest ghid au rolul de a vă explica modul în care Essex
County Council (ECC) finanțează educația preșcolară gratuită pentru copiii eligibili cu vârsta de doi
ani și pentru toți copiii cu vârsta de trei și patru ani în grădinițe de zi, unități preșcolare și
supraveghetori de copii, școli cu grădiniță și clase speciale pentru copiii preșcolari de la școli și
academii. Acești furnizori de îngrijire preșcolară sunt cunoscuți ca entități din sectorul privat,
voluntare și independente (PVI).
Înainte ca furnizorul de îngrijire preșcolară să poată asigura Free Early Education Entitlement
(FEEE), acesta trebuie să încheie un acord de finanțare cu ECC. Acesta constituie un contract legal
între aceștia și ECC și prevede ca aceștia să respecte condițiile și cerințele contractului și ale
documentului „Educația preșcolară și îngrijirea copiilor: Ghidul legal pentru autoritățile locale” de la
Department for Education (Departamentului pentru Educație - DfE). Nu toți furnizorii de îngrijire
preșcolară vor oferi FEEE sau vor oferi doar câteva elemente din FEEE
Ce este Free Early Education Entitlement?


FEEE este în centrul viziunii Guvernului pentru ca toți copiii să beneficieze de acces la
servicii educaționale și de învățare preșcolară de calitate înaltă.



Dovezile arată că servicii educaționale și de învățare regulate și de bună calitate aduc
beneficii pe termen lung pentru toți copiii.



FEEE pentru copiii de doi ani nu este universal și poate fi obținut doar de familiile care
îndeplinesc anumite criterii. Copiii eligibili au dreptul la 570 de ore de FEEE pe parcursul
anului care pot fi consumate pe parcursul a minim 33 de săptămâni și până la maxim 52 de
săptămâni. Dreptul este împărțit în trei trimestre care țin între unsprezece și cincisprezece
săptămâni și care replică trimestrele școlare.



FEEE pentru copiii de trei și patru ani este o prevedere universală pentru orice copil și care
se aplică în trimestrul care începe după ce-a de-a treia lor aniversare și durează până când
copiii ajung la vârsta la care școala este obligatorie. Copiii eligibili au dreptul la 570 de ore
de FEEE pe parcursul anului care pot fi consumate pe parcursul a minim 33 de săptămâni și
până la maxim 52 de săptămâni. Dreptul este împărțit în trei trimestre care țin între
unsprezece și cincisprezece săptămâni și care replică trimestrele școlare.



Din septembrie 2017, părinții eligibili care lucrează au acces la Extended Free Entitlement
(Dreptul gratuit extins - EFE) care reprezintă încă 15 ore peste dreptul universal și care le
oferă încă 15 ore suplimentare de FEEE. Puteți vedea acest drept ca fiind descris „oferta de
30 de ore” Copiii eligibili au dreptul la 570 de ore de FEEE pe parcursul anului care pot fi
consumate pe parcursul a minim 33 de săptămâni și până la maxim 52 de săptămâni.
Dreptul este împărțit în trei trimestre care țin între unsprezece și cincisprezece săptămâni și
care replică trimestrele școlare.
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2. Eligibilitatea – pot solicita un loc FEEE?
Rezultat copiii beneficiază de servicii educaționale și de învățare de calitate înaltă, fără a depinde
de posibilitățile de plată ale părinților – ceea ce ajută la dezvoltarea lor socială, fizică și mentală și îi
ajută să se pregătească de școală. Dovezile arată că servicii educaționale regulate și de calitate
înaltă, aduc beneficii de durată pentru toți copiii.

Întrebări frecvente
Î. Copilul meu de doi ani este eligibil pentru servicii preșcolare gratuite de învățare și
îngrijire?
A. Copiii cu vârsta de doi ani sunt eligibili pentru 15 ore de servicii preșcolare gratuite dacă:
o

Părinții (Părintele) lor sunt beneficiari a unuia din următoarele ajutoare
 Income Support (Suport de venituri)
 Income-based Job Seekers' Allowance (Alocație în funcție de venituri pentru cei care își
caută de lucru)
 Income-related Employment and Support Allowance (Alocație de Angajare și suport în
funcție de venituri)
 Universal Credit (Credit universal) – Pentru locurile care sunt încep din trimestrul de vară din
2018 (pe sau după 1 aprilie 2018) sau la orice trimestru viitor, dacă un părinte are dreptul la
Universal Credit acesta trebuie să aibă un venit net anual câștigat de maxim £15.400 pentru
până la trei cele mai recente perioade de evaluare de Universal Credit ale părintelui.
 Scutiri de impozit și au un venit anual brut mai mic de £16.190
 Element garantat de State Pension Credit (Credit la pensia de stat)
 Suport în cadrul părții 6 a Immigration and Asylum Act (Legea privind imigrarea și azilul)
 Prelungire pe 4 săptămâni la Working Tax Credit (banii pe care îi primiți când nu vă mai
calificați pentru Working Tax Credit)

o

Copilul are o declarație privind nevoi educaționale speciale făcută conform secțiunii 324 a
Education Act (Legii Educației) din 1996

o

Copilul are un plan de Educație, Sănătate și Îngrijire pregătit conform secțiunii 37 a Children
and Families Act (Legii familiei și copilului) din 2014

o

Copilul primește Disability Living Allowance (Alocație pentru persoane cu handicap) conform
secțiunii 71 a Social Security and Contributions and Benefits Act (Legii privind asigurările,
contribuțiile și ajutoarele sociale) din 2014

o

Se află în îngrijirea unei autorități locale (conform secțiunii 22(1) a Children Act (Legii copilului)
din 1989) sau a unei autorități locale din Țara Galilor în înțelesul oferit de secțiunea 74(1) a
Social Services and Well-being (Wales) Act (Legii privind serviciile sociale și bunăstarea din
Țara Galilor) din 2014

o

Nu se mai află în îngrijirea unei autorități locale ca urmare a unei hotărâri de adopție, o hotărâre
de tutelă specială sau hotărâre de plasare a copilului (în înțelesul oferit de secțiunea 8(1) a
Children Act 1989 sau a secțiunii 74(1) a Social Services and Well-being (Wales) Act) care se
referă la oricare sau la ambele situații
 persoana cu care urmează să locuiască copilul;
 copilul va locui cu oricare persoană.

N.B. Verificările de eligibilitate vor folosi un nou prag limită începând cu aprilie 2018 pentru
solicitanții de Free School Meals (FSM - Mese gratuite la școală) care beneficiază de
Universal Credit. Essex County Council (Consiliul local Essex) folosește sistemul
Department for Education de verificare a eligibilității pentru a verifica dacă copii satisfac
criteriul de eligibilitate în funcție de ajutoarele primite de părinți (inclusiv Universal Credit).
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Î. Cum pot solicita un loc gratuit la grădiniță pentru copilul meu de doi ani?
R. Puteți solicita finanțarea online sau printr-un furnizor de îngrijire preșcolară, Hub-ul familiei,
lucrător medical de ocrotire, asistent social sau profesor specialist.
Pentru a solicita online, accesați https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/ și
înregistrați-vă. Pentru a realiza acest lucru trebuie să vă conectați și să faceți clic pe „Educație
preșcolară finanțată pentru copiii cu vârsta de doi ani” pentru a completa o solicitare. După ce ați
trimis formularul, eligibilitatea dvs. va fi verificată și, dacă sunteți eligibili, veți primi un număr de
referință cu care puteți merge la un furnizor de îngrijire preșcolară pentru a accesa locul gratuit.
Î. Când pot accesa un loc gratuit la grădiniță pentru copilul meu de doi ani?
R. Copiii eligibili cu vârsta de doi ani pot accesa un loc finanțat FEEE în trimestrul care urmează
după ce au împlinit doi ani, vedeți mai jos:
Copii născuți în perioada
1 aprilie – 31 august
1 septembrie - 31 decembrie
1 ianuarie – 31 martie

Eligibili de finanțare
1 septembrie după ce au împlinit 2 ani
1 ianuarie după ce au împlinit 2 ani
1 aprilie după ce au împlinit 2 ani

Î. Ce informații trebuie să furnizez pentru a obține locul gratuit la grădiniță?
R. Furnizorii de îngrijire preșcolară vor cere certificatul de naștere al copilului pentru a confirma
eligibilitatea lor pentru FEEE.
Dacă solicitați FEEE pentru un copil de doi ani veți avea nevoie de numărul National Insurance
(Asigurare națională) și de certificatul de naștere al copilului. Dacă nu sunteți eligibili la criteriul
Masă gratuită la școală, s-ar putea să fie nevoie să furnizați alte dovezi privind eligibilitatea, de ex. o
fotocopie a formularului TC602a pentru eligibilitatea la scutirea de impozit pentru muncă.
Pentru a afla mai multe despre Free Early Education Entitlement pentru copiii cu vârsta de doi ani:


vizitați un furnizor de îngrijire preșcolară. Găsiți unul apropiat la
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-andchildcare.aspx



vizitați un Hub al familiei. Găsiți unul apropiat la
http://childrenscentresfinder.direct.gov.uk/childrenscentresfinder/



discutați cu lucrătorul medical de ocrotire sau asistentul social alocat



contactați Family Information Service (Serviciul de informații pentru familie) prin e-mail la
fis@essex.gov.uk sau telefonic la 0800 055 6874

Î. Ce înseamnă Early Years Pupil Premium (EYPP - Primă pentru copiii preșcolari) și de ce
furnizorul meu îmi cere să completez un alt formular?
R. Copiii cu vârsta de trei și patru ani care au dreptul gratuit pot fi eligibili pentru Early Years Pupil
Premium (EYPP). EYPP oferă furnizorilor de îngrijire gratuită bani suplimentari pe care îi pot folosi
pentru a îmbunătăți rezultatele copiilor prin susținerea dezvoltării și educației lor. Furnizorii de
îngrijire preșcolară pot obține £302 în plus pe an pentru fiecare copil care urmează toate cele 570
de ore cu drept de finanțare pentru educație și învățare preșcolară, acești bani suplimentari putând
face diferența în cazul lor.
Copiii sunt eligibili pentru EYPP dacă au vârsta de trei sau patru ani, primesc FEEE și părinții lor
satisfac criteriile folosite pentru mesele gratuite de la școală. Copiii sunt, de asemenea, eligibili,
dacă:
• s-au aflat în grija autorității locale pentru cel puțin o zi
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•
•
•

au fost adoptați din plasament
au părăsit sistemul de plasament printr-o tutelă specială
sunt subiectul unei hotărâri de plasare a copilului.

Deci, dacă folosește inteligent banii suplimentari, furnizorul dvs. de îngrijire preșcolară va lucra în
parteneriat cu dvs. pentru a afla nevoile de dezvoltare și îngrijire ale copilului dvs. și le va susține în
următoarele domenii:
• dezvoltare personală, socială și emoțională
• comunicare și limbaj
• dezvoltare fizică
• alfabetizare.
Furnizorii de îngrijire preșcolară vor ruga părinții să completeze Early Years Pupil Premium
Voluntary Registration Form (Formularul de înregistrare voluntară - Primă pentru copiii preșcolari)
împreună cu formularul Parent/Carer Agreement (Acordul părintelui/îngrijitorului) pentru a verifica
dacă există copiii care pot obține finanțare suplimentară.
Î. Când se califică copilul meu cu vârsta de 3 și 4 ani pentru dreptul la finanțare gratuită?
R. În trimestrul care urmează după ce au împlinit 3 ani, vedeți mai jos:
Copii născuți în perioada
1 aprilie – 31 august
1 septembrie - 31 decembrie
1 ianuarie – 31 martie

Eligibili de finanțare
1 septembrie după ce au împlinit 3 ani
1 ianuarie după ce au împlinit 3 ani
1 aprilie după ce au împlinit 3 ani

Datele sunt fixate de DfE în conformitate cu Ghidul legal curent
Î. Cum solicit locul gratuit pentru copilul meu de 3 ani?
R. Dacă copilul dvs. deja este înscris la un furnizor de îngrijire preșcolară, acesta va solicita FEEE
în numele dvs. și vă va ruga să semnați un formular de acord al părintelui/îngrijitorului pentru a
confirma acest lucru. Dacă copilul dvs. nu este încă înscris la niciun furnizor de îngrijire preșcolară,
trebuie să găsiți un furnizor de îngrijire preșcolară care oferă locuri cu FEEE și să înregistrați copilul
dvs. la acesta.
Puteți
căuta
un
furnizor
la
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-YearsChildcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
Sau contactați Family Information Service (Serviciul de informații pentru familie) prin e-mail la

fis@essex.gov.uk sau telefonic la 0800 055 6874
Î. Sunt cumva eligibil pentru Extended Free Entitlement și cum îl pot solicita?
R. Extended Free Entitlement (EFE) pentru copiii de trei și patru ani este disponibil în Anglia
începând cu septembrie 2017. Puteți găsi explicații clare despre toate ajutoarele guvernamentale
pentru îngrijirea copiilor pe site-ul web Childcare Choices (Alegerile pentru îngrijirea copiilor):
www.childcarechoices.gov.uk
Acum puteți să verificați eligibilitatea dvs. folosind calculatorul online pentru îngrijirea copiilor
www.gov.uk/childcare-calculator și, dacă sunteți eligibili, trimiteți o solicitare online înainte de
începerea trimestrului dacă doriți să primiți finanțarea. Rețineți, dacă solicitați codul după
începerea trimestrului pentru care doriți să primiți finanțare, furnizorul dvs. nu va putea
solicita drepturile extinse și dvs. veți putea accesa doar drepturile universale în respectivul
trimestru.
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După înscriere, veți primi un cod de eligibilitate pe care să-l comunicați furnizorului de îngrijire.
Furnizorii de îngrijire preșcolară vor verifica codul la autoritatea lor locală. Dacă sunt eligibili, părinții
pot rezerva locul EFE pentru până la 15 ore suplimentare.
Un copil are dreptul la servicii preșcolare gratuite dacă copilul a împlinit vârsta de trei ani, are o
vârstă mai mică decât cea obligatorie pentru școală și părinții (părintele) copilului îndeplinesc
criteriile de eligibilitate de mai jos.
o

Părintele copilului (și partenerul dacă este cazul) trebuie să caute îngrijirea gratuită a copiilor
pentru a le permite să muncească;

o

Părintele copilului (și partenerul dacă este cazul) trebuie să facă muncă plătită calificată.
Fiecare părinte sau părintele singur în cazul unei familii monoparentale se așteptă să câștige
echivalentul a 16 ore la nivelul salariului de subzistență sau la nivelul salariului minim național
în următorul trimestru;

o

Dacă unul sau ambii părinți primesc ajutoare legate de boală sau pentru rolul de părinte,
acestea sunt considerate a fi similare cu munca plătită;

o

Dacă un părinte (într-o familie cu un cuplu de părinți) primește sau are dreptul să primească
anumite ajutoare pentru îngrijire, incapacitate de lucru sau capacitate limitată de lucru, acestea
sunt considerate a fi similare cu munca plătită;

o

Dacă un părinte este în „perioada de început” (de ex. este proaspăt liber profesionist) aceștia
nu trebuie să arate că satisface criteriul privind veniturile timp de 12 luni pentru a se califica
pentru drepturile extinse.

o

Dacă venitul oricărui părinte sau ambilor părinți depășește £100.000, aceștia nu sunt eligibili
pentru drepturile extinse.

Informații pentru părinți există și pe pagina web a Family Information Service (FIS) de pe site-ul web
principal
al
ECC
de
aici
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-YearsChildcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx.
Trebuie să solicitați EFE și să primiți codul de eligibilitate înainte de începutul trimestrului pentru a
accesa finanțarea în respectivul trimestru, după cum urmează:
Data limită EFE

Finanțarea trimestrului va fi achitată începând cu

31 august

Trimestrul de toamnă

31 decembrie

Trimestrul de primăvară

31 martie

Trimestrul de vară

Vă rugăm să aveți în vedere: Dacă ratați data limită, nu veți putea solicita EFE până la
următorul trimestru și veți plăti facturile de îngrijire ale copilului dvs. dacă copilul dvs. este
înscris deja.

Î. Care sunt ajutoarele pe care părinții le pot pierde dacă accesează drepturile extinse?
R. Trebuie să priviți toate opțiunile pentru a vă asigura că alegeți cel mai bun pachet pentru dvs.
care să nu afecteze alte ajutoare la care ați avea dreptul atunci când apelați la drepturile extinse.
Site-ul web al Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC - Oficiul de venituri și vamă al Majestății
sale) specifică:
Criteriile de eligibilitate sunt identice cu cele pentru Tax-Free Childcare (Îngrijirea copiilor scutită de
impozite), cu excepția faptului că părinții pot continua să primească următoarele tipuri de suport
simultan cu finanțarea pentru drepturile extinse:


scutiri de impozit
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Credit universal



vouchere pentru îngrijirea copiilor sau planuri de reducere salarială contra beneficii



ajutoare pentru îngrijirea copilului și burse

Este posibil să fie afectat elementul de îngrijire a copilului din Working Tax Credit deoarece veți plăti
mai puțin la îngrijirea copilului.
Utilizarea calculatorului de costuri Childcare Choices poate fi utilă pentru a vă ajuta la luarea
deciziilor. Acesta se găsește la
https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement
Î. Apelez la un supraveghetor de copil la acesta acasă. Acesta poate solicita Free Entitlement
Funding în numele meu?
R. Da, toți supraveghetorii de copii pot solicita finanțare FEE în următoarele condiții;


sunt înregistrați la Ofsted,



au un calificativ Ofsted ca Bun, Remarcabil sau Necesită îmbunătățiri pentru a oferi FEEE
pentru copiii cu vârsta de trei și patru ani



au un calificativ Ofsted ca Bun sau Remarcabil pentru a oferi FEEE pentru copiii eligibili cu
vârsta de doi ani



au contract de finanțare FEEE cu ECC

Î. Ce se întâmplă dacă furnizorul de îngrijire preșcolară nu are un calificativ Ofsted? Acesta
poate solicita Free Entitlement Funding în numele meu?
R. Da. Furnizorii de îngrijire preșcolară noi înregistrați sunt eligibili pentru a oferi FEEE înainte de
prima lor inspecție Ofsted. Însă, rezultatul inspecției Ofsted va stabili dacă pot continua să ofere
FEE și dacă pot oferi locuri eligibile pentru copiii cu vârsta de doi ani
Conform Ghidului legal DfE, aceștia trebuie, de asemenea;


să satisfacă standardul independent de școală referitor la dezvoltarea spirituală, morală,
socială și culturală a elevilor



să promoveze activ valorile britanice fundamentale de democrație, domnie a legii, libertate
individuală și respect și toleranță reciprocă a persoanelor de diferite credințe și convingeri



să nu promoveze ca adevărate, păreri sau teorii care sunt contrate cu dovezile și explicațiile
științifice sau istorice consacrate

Sunt un supraveghetor de copii la mine acasă, pot solicita FEEE pentru că am grijă de
copilul meu?
R. Nu, Supraveghetorii de copii nu pot solicita finanțare FEEE pentru a asigura educație și îngrijire
preșcolară copiilor dacă sunt rude cu aceștia, de ex. sunt părintele, bunicul sau bunica, fratele sau
sora, unchiul sau mătușa copilului. Rețineți că acest lucru este definit în secțiunea 18 a Childcare
Act (Legea privind îngrijirea copiilor) din 2006 stabilit de Guvern, nu de Essex County Council.
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3. Flexibilitate – ce înseamnă flexibilitate?
Rezultat: Copiii pot beneficia complet de FEEE în momentele în care aceasta ajută cel mai bine
educației lor și se potrivește cel mai bine cu nevoile părinților.
Furnizorii de îngrijire preșcolară care oferă FEEE flexibil trebuie să se asigure că dreptul vă este
oferit într-un mod care satisface nevoile dvs. și vă oferă alegeri reale privind modul de accesare a
unui loc gratuit.

Întrebări frecvente
Î. Cum știu că primesc exact ceea ce am dreptul?
R. Furnizorul dvs. trebuie să încheie un Parent/Carer Agreement cu dvs. care stabilește modul în
care accesați FEEE, acesta neconținând mai multe ore decât cele accesate de copilul dvs. prin
FEEE la furnizorul de îngrijire. Este foarte important să știți toate detaliile privind locul copilului dvs.
înainte de a semna formularul. Fiți atenți la eventualele costuri suplimentare și semnificația lor.
Furnizorii de îngrijire preșcolară trebuie să se asigure că puteți accesa dreptul dvs. fără niciun alt
cost suplimentar, cu excepția situației în care costul a fost agreat înainte de ocuparea locului de
către copilul dvs. Vă rugăm să acordați atenție următoarelor elemente:


Completarea și semnarea formularului confirmă acordul contractual dintre dvs. și furnizor pe
durata trimestrului



Formularul Parent/Carer Agreement înregistrează numărul de ore/săptămâni de FEEE pe
durata trimestrului



Formularul Parent/Carer Agreement vă spune că dacă decideți să mutați copilul după
stabilirea claselor, momentul în care furnizorul oferă ECC datele despre copiii finanțați, vi se
poate cere să plătiți costurile întregi la noul furnizor



La FEEE pentru copiii de trei și patru ani, formularul Parent/Carer Agreement specifică dacă
accesați finanțarea cu una sau două condiții



Formularul Parent/Carer Agreement vă informează despre orele care pot fi accesate



Formularul Parent/Carer Agreement vă informează despre taxele suplimentare care pot fi
cerute



Formularul Parent/Carer Agreement vă informează despre restricțiile privind creșterea orelor
din trimestru



Formularul Parent/Carer Agreement vă informează despre ceea ce se întâmplă dacă copilul
dvs. începe școala

Î. Orele de masă sau masa de prânz pot fi incuse în dreptul gratuit și acestea vor trebui
plătite?
R. Da. Orele cu drept gratuit, atât drepturile universale, cât și cele extinse, pot acoperi perioada
mesei de prânz acolo unde este structurată să susțină procesul general de dezvoltare și învățare a
copiilor
În cazurile în care orele cu drept gratuit includ o perioadă a mesei de prânz pot exista taxe pentru
mâncare sau gustări, orice astfel de taxe necesitând acordul dvs. anterior. Dacă nu doriți să plătiți
această taxă, furnizorul este obligat să vă ofere opțiunea de a aduce mâncare la pachet sau să vă
permită să luați copilul din unitate pe durata mesei de prânz
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Î. Furnizorul m-a rugat să plătesc o taxă de diferență – este permis acest lucru?
R. Nu, furnizorii de îngrijire preșcolară nu pot cere o taxă „de diferență” (diferența dintre costul cerut
normal și suma primită de la ECC) pentru nicio oră cu drept gratuit.
Furnizorii de îngrijire preșcolară pot taxa doar orele și serviciile care nu fac parte din dreptul gratuit.
Toate costurile pe care trebuie să le achitați trebuie specificat clar în avans pe formularul
Parent/Carer Agreement care trebuie să indice următoarele;


ați primit locul cu 15 ore complete pentru copilul dvs. în mod absolut gratuit, nu trebuie pusă
nicio valoare în bani pentru cele 15 ore gratuite



orele și serviciile suplimentare care pot fi taxate, de ex. mese sau ore suplimentare pe lângă
orele gratuite finanțate. Furnizorul trebuie să vă anunțe de acestea înainte de apariția lor
deoarece trebuie să vă dați acordul prin semnarea formularului Parent/Carer Agreement

Rețineți și următoarele;


tarifele cerute de furnizor pentru orele suplimentare în afara orelor FEEE ale copilului sunt o
chestiune privată între furnizor și părintele/îngrijitorul copilului. Autoritățile locale nu pot
interveni în activitatea comercială privată a furnizorilor de îngrijire preșcolară în afara orelor
FEEE ale copilului



dacă copilul dvs. are acces doar la cele 15 ore FEEE, nu aveți nevoie de o factură. Însă,
furnizorul trebuie să vă anunțe că s-a făcut o solicitare de finanțare în numele dvs. și să se
asigure că ați completat formularul Parent/Carer Agreement



taxele pentru eventualele ore și/sau servicii suplimentare trebuie înregistrate clar pe o
factură separată.

Î. Cum știu dacă mi se cere suma corectă?
R. Trebuie să primiți o factură care trebuie să fie clară și transparentă pentru a înțelege clar pentru
ce vi se cer banii.
Factura pe care un furnizor vi-o trimite trebuie să includă următoarele:


Data respectivă



Detaliile privind asigurarea îngrijirii



Detalii despre dvs./copilul dvs.



Perioada de timp pentru care este factura, de ex. o săptămână, două săptămâni, o lună



Trebuie să indice detaliat ce este gratuit, de ex. orele finanțate de FEEE și care sunt
elementele care costă



Orele FEEE nu pot fi prezentate pe factură cu o valoare monetară sau ca articol cu reducere



Orele facturabile care sunt suplimentare orelor FEEE trebuie prezentate detaliat și clar pe
factură



Toate gustările, mesele și activitățile suplimentare care au fost agreate cu dvs. în avans
trebuie, de asemenea, prezentate clar și detaliat pe factură



Furnizorul trebuie să specifice când trebuie să plătiți factura
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Î. Trebuie să plătesc ceva dacă doresc doar dreptul meu gratuit?
R. Nu, dreptul constă într-un loc gratuit, la program redus, pentru fiecare copil eligibil de doi, trei și
patru ani. Dacă doriți doar acces la orele finanțate FEEE nu trebuie să plătiți nicio taxă
suplimentară, de ex. gustări sau activități suplimentare, cu excepția cazului în care acestea au fost
agreate anterior de ocuparea locului.
Furnizorii de îngrijire preșcolară pot solicita o garanție returnabilă pentru a vă rezerva locul cu drept
gratuit pentru copiii de trei și patru ani, însă nu pentru copiii eligibili de doi ani. Un furnizor de
îngrijire preșcolară poate solicita o garanție maximă egală cu valoarea taxelor pe o săptămână care
să acopere numărul de ore pe care doriți să le luați. Furnizorul de îngrijire preșcolară trebuie să
returneze garanția atunci când copilul dvs. ocupă locul, nu mai târziu de vacanța de la jumătatea
trimestrului respectiv.
Furnizorii de îngrijire preșcolară nu au voie să facă următoarele;
 să pună condiții pentru locul finanțat care să vă oblige să achiziționați ore suplimentare sau
să achitați contravaloarea prânzului pentru a vă asigura locul pentru educație preșcolară
gratuită
 să vă solicite bani pentru orice bunuri sau servicii în cazul în care accesul la locul gratuit
este condiționat de o astfel de plată, cum ar fi o taxă de înregistrare sau taxe pentru
uniformă
Î. Câte zile pe săptămână pot lua cu dreptul meu gratuit?
R. FEEE poate fi utilizat în mai multe moduri. ECC are datoria de a se asigură că, la nivel minim,
accesați FEEE în următoarele moduri:
 trei ore pe zi, cinci zile pe săptămână
 sau cinci ore pe zi, trei zile pe săptămână
Unitatea de educație preșcolară nu vă garantează un loc la niciun furnizor sau un mod anume de
consumare, trebuie ca dvs. să găsiți locul adecvat nevoilor dvs. Majoritatea furnizorilor de îngrijire
preșcolară aleg să ofere locuri FEEE în paralel cu trimestrele școlare, însă nu li se cere acest lucru
și unii pot oferi locuri FEEE pentru mai multe săptămâni.
Î. Mai pot alege să-mi iau finanțarea Dreptului gratuit pentru mai puțin de 38 de săptămâni?
R. Da, puteți lua finanțarea pentru mai puțin de 38 de săptămâni la furnizorul dorit; minimul pe care
aceștia trebuie să-l ofere este de 33 de săptămâni.
Dacă furnizorul dvs. primește finanțare pentru a asigura un drept redus, acesta nu vă poate factura
orele suplimentare asigurate dacă copilul dvs. accesează 15 ore sau mai puțin pe săptămână.
Dacă alegeți să folosiți un furnizor care oferă mai puțin de 38 de săptămâni, nu se pot compensa
restul săptămânilor la un alt furnizor. Dacă aveți nevoie de toate cele 38 de săptămâni, este indicat
să alegeți un furnizor care poate oferi acest lucru.
Î. Pot să dispun de Dreptul gratuit pentru o perioadă mai mare de 38 de săptămâni?
R. Da, însă numărul maxim de ore pe trimestru pe care le puteți solicita nu se modifică,
nemodificându-se nici suma finanțării la care aveți dreptul. Consultați tabelul de mai jos pentru
distribuția numărului maxim de ore care pot fi solicitate în fiecare trimestru, numărul total de ore
care pot fi revendicate anual este 570.
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Trimestru

Perioada trimestrului

Durata FEEE

Vara 2018

16.04.2017 - 20.07.2017

13 săptămâni

Toamna 2018

04.09.2018 - 19.12.2018

14 săptămâni

Primăvara
2019

03.01.2019 - 05.04.2019

11 săptămâni

Echivalentă în ore
UFE = drept gratuit universal
EFE = drept gratuit extins
13 săptămâni x 15 ore UFE = 195 de
ore
13 săptămâni x 15 ore EFE = 195 de ore
14 săptămâni x 15 ore UFE = 210 de
ore
14 săptămâni x 15 ore EFE = 210 de ore
11 săptămâni x 15 ore UFE = 165 de
ore
11 săptămâni x 15 ore EFE = 165 de ore

Dacă furnizorul dvs. oferă finanțare pentru peste 50 de săptămâni pe an, rețineți că numărul maxim
de 15 ore săptămânale va fi raportat corespunzător, astfel încât orele vor fi reduse la aproximativ
11,4 ore pe săptămână.
Î. Furnizorul meu are dreptul să fie închis în zilele de pregătire?
R. Da, furnizorii de îngrijire preșcolară pot solicita FEEE până la 1 zi pe trimestru în care fac doar
pregătirea personalului. Dacă este posibil, aceste zile trebuie luate în afara sesiunilor finanțate, însă
unele unități nu pot realiza acest lucru deoarece nu sunt deschise în afara săptămânilor finanțate.
Dacă aceasta este situația, furnizorul trebuie să vă anunțe înainte de a semna Parent/Carer
Agreement că veți pierde o zi de FEEE pe trimestru. Furnizorul trebuie să vă anunțe cu minim o
jumătate de trimestru în avans despre închiderile planificate. Nu veți primi nicio sumă înapoi pentru
această zi deoarece nu există nicio valoare monetară pentru finanțarea FEEE
Î. Ce se întâmplă dacă o zi liberă legală cade într-o zi în care copilul meu trebuie adus? Am
dreptul să îmi fie oferită o zi alternativă pentru a asigura copilului meu accesul complet la
finanțarea dreptului gratuit?
R. Dacă solicitați acces la locul FEEE al copilului dvs. într-o zi care este Sărbătoare legală, de ex.
luni, atunci furnizorul de îngrijire preșcolară trebuie să vă anunțe înainte de a semna formularul
Parent/Carer Agreement că nu veți putea accesa dreptul gratuit pentru copilul dvs. în zilele de
sărbătoare legală. Uni furnizori de îngrijire preșcolară vă pot oferi o altă sesiune care să acopere
această perioadă, însă nu toți pot face acest lucru. Dacă furnizorul de îngrijire preșcolară nu vă
poate oferi o alternativă, trebuie să rețineți că copilul dvs. nu va primi dreptul complet dacă există
sărbători legale în săptămânile finanțate, deoarece aceste zile nu pot fi luate cu alt furnizor de
îngrijire preșcolară.
Î. Ghidurile DfE spun că pot solicita maxim 10 ore pe zi – este corect?
R. Da. Ghidurile stabilite de Guvernul central prevăd că părinții pot solicita până la 10 ore de FEEE
în orice zi.
Este, de asemenea, posibil ca un părinte să ia cele 15 ore pe o perioadă minimă de două zile și o
perioadă maximă de cinci zile, acestea putând fi solicitate între 6 AM și 8 PM.
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Î. Este în regulă ca să solicit doar orele pe care le doresc sau pot lua doar tot dreptul?
R. Da, puteți solicita doar orele pe care le doriți, nu trebuie să luați toate cele 15 ore sau încă 15 ore
dacă sunteți eligibili pentru EfE, dacă nu doriți acest lucru.
Atunci când solicitați orele la începutul fiecărui trimestru specificați clar furnizorului câte ore puteți
lua și când le puteți lua. Aceste lucruri trebuie menționate în formularul Parent/Carer Agreement.
REȚINEȚI Furnizorul va fi finanțat de ECC doar pentru orele pe care copilul dvs. le urmează efectiv
în unitate.
Î. Ce se întâmplă dacă doresc să împart dreptul meu de îngrijire între doi furnizori de îngrijire
preșcolară din Essex – pot face acest lucru și cum se verifică numărul de ore solicitate?
R. Da, puteți accesa FEEE pentru copiii de trei și patru ani și puteți împărți cele 15 ore sau încă 15
ore suplimentare dacă sunteți eligibili pentru EfE, între doi sau mai mulți furnizori de îngrijire
preșcolară dacă aceasta vă ajută. Dacă folosiți mai mult de doi furnizori, puteți solicita FEEE în
maxim două locuri în oricare zi. Trebuie să rețineți și că anumite unități de îngrijire, în special școlile,
vor avea o politică de furnizor unic și nu vor permite finanțarea împărțită.
Dacă împărțiți finanțarea, declarați acest lucru pe formularul Parent/Carer Agreement pe care îl
semnați cu fiecare dintre furnizorii de îngrijire preșcolară aleși la începutul fiecărui trimestru,
specificând numărul de ore pe care îl luați la fiecare furnizor. Nu puteți solicita mai mult decât
dreptul dvs. la acești furnizori aleși de îngrijire preșcolară
Ambii furnizori vor trimite detaliile solicitări dvs. pentru copilul dvs. către Essex County Council care
va verifica detaliile pentru fiecare copil pentru a opri suprasolicitarea. Dacă suprasolicitați, veți plăti
orele în plus față de cele FEEE la tariful solicitat de furnizorii de îngrijire preșcolară
Dacă copilul dvs. accesează FEE pentru copiii în vârstă de doi ani, aceștia pot accesa doar un
singur furnizor.
Î. Puteți combina școlile cu grădinițele?
R. Da, puteți împărți dreptul gratuit între un furnizor PVI și o școală/grădiniță/școală cu grădiniță
subvenționată, dacă doriți. Însă, trebuie să rețineți că majoritatea școlilor vor avea o politică de
furnizor unic și acest lucru s-ar putea să nu fie posibil.
Contractul ECC FEEE oferă furnizorilor de îngrijire preșcolară opțiunea de a funcționa cu o „politică
de furnizor unic”. Dacă aceasta este politica lor, trebuie să vă informeze în momentul completării
formularului Parent/Carer Agreement.
Nu puteți împărți finanțarea între un PVI și o clasă pregătitoare de la o școală. Atunci când un copil
intră în clasa pregătitoare la orice școală, acesta nu va mai avea dreptul la FEEE.
Dacă copilul dvs. urmează să înceapă clasa pregătitoare la o școală sau academie finanțată (nu o
școală privată sau independentă) nu veți fi eligibili să solicitați finanțarea Drept gratuit pentru
săptămânile de la începutul trimestrului de toamnă înainte de începerea efectivă a școlii.
Școlile independente pot solicita FEEE pentru copiii cu vârsta de patru ani din clasa pregătitoare
până când ajung la vârsta la care școala este obligatorie, cu condiția încheierii unui contract FEEE
cu ECC.
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Î. Putem insista ca furnizorul să fie deschis pentru mai multe ore?
R. Nu. Acest lucru rămâne la alegerea unităților, însă acestea trebuie să fie atente la cerințele
părinților (suficiență) deoarece un alt furnizor poate satisface nevoia și să ocupe eventualul loc din
piață.
REȚINEȚI Orele cu drept gratuit pot fi accesate între orele 6 AM și 8 PM
Î. Acum doresc să cresc numărul orelor mele chiar dacă trimestrul a început. Pot face acest
lucru?
R. Nu, la începutul fiecărui trimestru rugăm părinții/îngrijitorii să semneze un formular declarație
împreună cu furnizor pentru ca aceștia să poată solicita finanțarea în numele dvs. Creșterea
numărului de ore după stabilirea claselor înseamnă că furnizorul nu poate solicita finanțare pentru
orele suplimentare cerute de părinte. ECC nu va plăti furnizorului aceste ore suplimentare. În
această situație, furnizorul poate cere părintelui să plătească orele suplimentare până la finalul
trimestrului curent (acest lucru trebuie inclus în contractul furnizor/părinte).
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4. Calitatea
Rezultat: toți copii pot să beneficieze de dreptul la educație preșcolară finanțată într-o unitate de
calitate înaltă. Dovezile arată că îngrijirea de calitate mai înaltă are beneficii crescute în privința
dezvoltării copiilor, în special în cazul copiilor cei mai dezavantajați. Dovezile arată și că o educație
preșcolară de calitate înaltă de la vârsta de doi ani este benefică dezvoltării copilului. Acest ghide
reflectă intenția Guvernului ca, în măsura posibilităților, educația preșcolară pentru copiii de doi ani
să fie asigurată de furnizorii de îngrijire preșcolară care au obținut un calificativ general de
„remarcabil” sau „bun” în ultimul raport al inspecției Ofsted.

Întrebări frecvente
Î. Cum știu că este acordată cea mai bună îngrijire copilului meu?
R. ECC trebuie să se asigure că toți furnizorii de îngrijire preșcolară care asigură FEEE trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:


să asigure toată Early Years Foundation Stage (EYFS - Etapa de bază preșcolară) și să fie
înregistrați la Ofsted ca furnizor preșcolar sau sunt o școală care acceptă copiii cu vârsta de
cel puțin trei ani și astfel nu trebuie să se înregistreze la Ofsted ca furnizor de îngrijire
preșcolară



să fie supuși unei inspecții a Ofsted



să păstreze înregistrări privind copii care primesc FEE și să pună la dispoziție aceste
informații către autoritatea locală și Ofsted la cererea acestora

Î. Pot benefica de dreptul meu gratuit la orice furnizor ales?
R. ECC va finanța doar furnizorii de îngrijire preșcolară care sunt înregistrați la Ofsted și care dețin
un contract FEE, și:


își bazează decizia de a finanța furnizorii de îngrijire preșcolară de a asigura locuri în unități
preșcolare doar în baza celui mai recent raport Ofsted



finanțează locurile pentru copiii de doi, trei și patru ani care sunt înscriși la orice furnizor cu
calificativul Ofsted „Bun” sau „Remarcabil”



finanțează locurile pentru copiii de trei și patru ani care sunt înscriși la orice furnizor cu
calificativul Ofsted „Necesită îmbunătățiri”



finanțează doar locurile pentru copii de doi ani de la furnizorii de îngrijire preșcolară cu
calificativ „Necesită îmbunătățiri” dacă nu sunt asigurate suficiente locuri accesibile la
calificativul „Bun” sau „Remarcabil”



asigură furnizori alternativi și retrag finanțarea imediat ce se poate face pentru copiii care
primesc deja dreptul finanțat la un furnizor când acesta primește de Ofsted calificativul
„Inadecvat”



finanțează furnizorii de îngrijire preșcolară care sunt noi înregistrați la Ofsted până la
primirea primului calificativ de inspecție Ofsted.
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5. Finanțarea locurilor FEEE
Rezultat: finanțare corectă și transparentă care susține o gamă diversă de furnizori de îngrijire
personală pentru a asigura locuri de educație preșcolară și încurajarea furnizorilor existenți de
îngrijire preșcolară să se extindă și noii furnizori de servicii preșcolare să intre pe piața de îngrijire.
Această diversitate permite părinților să aleagă un furnizor care satisface cel mai bine nevoile
copilului și ale familiei lor.
Copiii eligibili au dreptul la 570 de ore de FEEE pe parcursul anului care pot fi consumate pe
parcursul a minim 33 de săptămâni și până la maxim 52 de săptămâni. Dreptul este împărțit în trei
trimestre care țin între unsprezece și cincisprezece săptămâni și care replică trimestrele școlare.
Din septembrie 2017, copiii din toată țara ai părinților eligibili care lucrează au dreptul la încă 570 de
ore suplimentare pe an, ceea ce înseamnă că multe familii pot solicita 1140 de ore de îngrijire
gratuită a copiilor pe an sau până la maxim 30 de ore pe săptămâna din trimestru pentru copiii lor
de 3 sau 4 ani.

Întrebări frecvente
Î. Cum poate furnizorul de îngrijire preșcolară să solicite finanțarea de la ECC?
R. Furnizorul de îngrijire preșcolară introduce datele copilul dvs. într-un formular online la
momentele stabilite din fiecare trimestru. Tabelul de mai jos stabilește datele trimestriale în care
finanțarea poate fi solicitată. Furnizorul de îngrijire preșcolară va trimite clasele stabilite care include
copii care participă în unitatea de îngrijire preșcolară într-o anumită perioadă.
Trimestru

Perioada trimestrului

Durata FEEE

Vara 2018

16.04.2017 - 20.07.2017

13 săptămâni

Toamna 2018

04.09.2018 - 19.12.2018

14 săptămâni

Primăvara
2019

03.01.2019 - 05.04.2019

11 săptămâni

Echivalentă în ore
UFE = drept gratuit universal
EFE = drept gratuit extins
13 săptămâni x 15 ore UFE = 195 de
ore
13 săptămâni x 15 ore EFE = 195 de ore
14 săptămâni x 15 ore UFE = 210 de
ore
14 săptămâni x 15 ore EFE = 210 de ore
11 săptămâni x 15 ore UFE = 165 de
ore
11 săptămâni x 15 ore EFE = 165 de ore

Furnizorul poate solicita până la 570 de ore FEEE pe parcursul anului. Dacă furnizorii de îngrijire
preșcolară își desfășoară activitatea pe perioade mai mari de 38 de săptămâni, ei solicită numărul
total de ore permise trimestrial, conform celor specificate anterior. Dacă beneficiați de dreptul
integral pe 50 de săptămâni, furnizorul dvs. va specifica pe formularul dvs. de acord cu părintele că
aceștia solicită FEEE pentru 15 ore pe săptămână pentru numărul de săptămâni permise în fiecare
trimestru, ceea ce conduce la un total de 570 de ore pentru un an integral.
Vă rugăm să aveți în vedere: Copilul dvs. poate veni în unitate timp de 11,4 ore pe săptămână.
Însă, dacă beneficiază de acest drept timp de 50 de săptămâni pe an, numărul total de ore va fi 570
și veți primi în continuare dreptul dvs. integral.
Finanțarea FEEE este achitată furnizorului de îngrijire preșcolară dacă sunt îndeplinite următoarele
condiții:


copilul dvs. este inclus în clasă și înregistrat la furnizor în ziua stabilirii clasei



sau dacă copilul dvs. este inclus în clasă, însă nu este prezent în respectiva săptămână și
există așteptarea reală ca acesta să-și ocupe locul în timpul respectivului trimestru
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dacă copilul dvs. se înscrie după data stabiliri clasei, poate fi trimisă o solicitare târzie cu
condiția ca copilul dvs. să NU fi solicitat FEEE la niciun alt furnizor din Essex în respectivul
trimestru

Î. Cu cât este plătit furnizorul?
R. Toți furnizorii de îngrijire preșcolară care ofer FEEE pentru copiii eligibili de doi ani sunt plătiți un
tarif fix de £5,18 pe oră per copil pentru copiii eligibili de doi ani care ocupă loc.
Furnizorii de îngrijire preșcolară prin FEEE pentru copiii de trei și patru ani sunt plătiți printr-o Single
Funding Formula (SFF - Formulă unică de finanțare).Tarifele orare pe care autoritatea locală le
plătește furnizorilor de îngrijire preșcolară sunt stabilite mai jos





Unități preșcolare, grădinițe de zi și școli independente - £4,22 pe oră
Supraveghetori de copii acasă - £4,22 pe oră
Școli și clase de grădiniță subvenționate - £4,22 pe oră
Grădinițe subvenționate - £6,19 pe oră

Furnizorii de îngrijire preșcolară pot primi și suplimentul de lipsuri sociale cu o valoare suplimentară
de 10 p, 20 p sau 30 p pe oră pentru copiii calificați în funcție de codul poștal al domiciliului.
Aceștia pot primi și Early Years Pupil Premium (EYPP) pentru copiii de trei și patru ani care vin în
unitatea lor. EYPP este calculat la 53 de peni pe oră suplimentari la fiecare oră de FEEE.
Î. Copilul meu are nevoi speciale. Am dreptul la finanțare suplimentară?
R. Depinde de furnizorul de îngrijire ca acesta să solicite ECC acest lucru, cum ar fi includerea unei
finanțări pentru a satisface toate cerințele suplimentare de îngrijire pentru copilul dvs. Dovezile care
susțin o astfel de solicitare trebuie susținute de un profesionist în îngrijirea copiilor, cum ar fi un
consilier pe nevoi educaționale speciale. Finanțarea va merge la furnizorul de îngrijire preșcolară
care va putea oferi serviciul suplimentar pentru copilul dvs.
Î. Pot să iau o vacanță în timpul trimestrului și dacă da, furnizorul meu de îngrijire va fi
penalizat în perioada în care copilul meu nu este prezent?
R. Da, este în regulă. Furnizorul de îngrijire preșcolară nu va avea fondurile reținute dacă un copil

lipsește o perioadă scurtă datorită vacanței sau din motive medicale
Î. Școlile au voie să spună că trebuie să mergi la grădinița noastră dacă dorești un loc la
școală?
R. Nu, nu au dreptul să spună acest lucru, însă suntem conștienți că acest lucru se poate întâmpla.

Dacă vi se spune așa, apreciem dacă ne anunțați de acest lucru pentru a lua măsurile
corespunzătoare.
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Î. M-am mutat recent în Essex de la o altă autoritate locală – pot solicita finanțarea Dreptului
gratuit chiar dacă trimestrul a început?
R. Permitem unui furnizor de îngrijire să solicite pentru orice copil care nu este deja înregistrat în
Essex. Aceștia vor putea face o „solicitare târzie” pentru dreptul rămas din respectivul trimestru.

Î. Ce se întâmplă dacă doresc să mut copilul de la un furnizor de îngrijire la un altul tot din
Essex, este posibil acest lucru și cum este finanțat?
A. Dacă mutați copilul la un alt furnizor în timpul trimestrului, după realizarea numărării locurilor,
noul dvs. furnizor nu va putea solicita finanțarea dreptului gratuit de la ECC. Astfel, veți fi
răspunzători de plata taxelor pentru restul trimestrului petrecut la noul furnizor.
În aceste cazuri, ECC solicită ca furnizorul inițial să trimită fondurile nefolosite în trimestru la noul
furnizor, însă acest lucru nu este inclus în acordul încheiat și nu vom putea insista ca aceștia să
facă acest lucru.
În plus, furnizorul dvs. inițial vă poate cere o taxă dacă nu v-ați respectat perioada de notificare
contractuală, de aceea, dacă se poate, verificați această posibilitate înainte de a lua decizia de a vă
muta copilul.
Î. Ce să fac dacă furnizorul meu se închide neașteptat pe durata trimestrului?
R. Dacă un furnizor se închide în timpul trimestrului, trebuie să căutați un furnizor alternativ.
Contactați Family Information Service prin e-mail la fis@essex.gov.uk sau prin telefon la 0800 055
6874 pentru asistență. După ce ați găsit un furnizor alternativ, acesta va trimite o solicitare târzie
pentru FEEE-ul copilului dvs. pentru restul trimestrului.
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