W jaki sposob mozesz byc pewien, ze Twoje dziecko jest
bezpieczne, pod dobra opieka i rozwija sie prawidlowo?
(How can you make sure your children are safe, cared for and learning?)
Dowiedz sie wiecej o bezplatnej opiece dzieciecej dla 3 i 4 latkow.
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Pomysl opiekowania sie twoim dzieckiem przez kogos, kto nie jest twoja rodzina lub
przyjacielem moze przyspozyc wiele zmartwien.
My rozumiemy to poniewaz rozmawialismy z rodzicami, pytalismy sie o ich obawy i co chcieliby
Page by
2 sie przekonac.
wiedziec
Wywnioskowalismy ze wielu rodzicow 3 i 4 latkow nie wiedza o bezplatnej opiece
dzieciecej do 15 godzin tygodniowo (podczas semestru szkolnego)- nie bierzemy
pod uwage ile masz pieniedzy, czy pracujesz i ile zarabiasz.
Dofinansowanie do 15 godzin tygodniowo moze byc dopiero wyplacane po
rozpoczeciu roku szkolnego gdy twoje dziecko ukonczy 3 lata.

Co to jest opieka dzieciecz czyli CHILDCARE?
Mamy tu na mysli miejca takie jak day nurseries, playgroups,
children’s centres i wykwalifikowane opiekunki czyli childminders.
Nazywane sa sesjami czyli ‘settings’ gdzie profesjonalni opiekunowie pomagaja w
rozwoju i edukacji twojego dziecka
Sa oni zarejestrowani przez odpowiednie organizacje rzadowe.
Faktem jest , ze wiele dzieci , ktore skorzystalo z tej opieki maja latwiejszy start w szkole podstawowej,
szypciej sie dostosowuja do nowych sytuacji, sa bardziej pewne siebie w obcowaniu z innymi dziecmi i
doroslymi.
Tak wiec opieka dziecieca czyli childcare zdecydowanie umozliwia twojemu dziecku lepszy start w zyciu

ale moze takze tobie pomoc
Majac mozliwosc bezplatnej opieki dzieciecej:
mozesz wrocic do pracy pozwalajac sobie na opieke dziecieca
miec chwile dla siebie bedac mama, tata lub opiekunem
pracowac wiecej godzin i nadal miec opieke dziecieca
otrzymac pomoc jezeli marwisz sie o twoje dziecko
mozesz porozmawiac z wykwalifikowanym opiekunem
widzisz twoje dziecko bawiace sie z innymi dziecmi i zawierajace przyjaznie
poznac inne rodziny ( szczegolnie gdy jestes nowy w tym rejonie)
CZY TO JEST JAKIS ZART?
Nie, Rzad wymyslil program pomocy dla 3i4 latkow w otrzymywaniu odpowiedniej opieki i pomocy przed
rozpoczeciem szkoly.
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W jaki sposob to dofinansowanie pomoglo rodzicom?
Pralisha skonczyla 3 latka w pazdzierniku.
Od stycznia otrzymuje 15 godzin bezplatnej opieki/childcare w playgroup
sasiadujacej ze szkola do ktorej rodzice chca poslac dziecko.
Tato Pralishy radzi ‘Nie czekaj, az twoje dziecko ukonczy 3 latka.
Zacznij rozgladac sie za roznymi miejscami by wybadac najlepsze dla twojego dziecka.
Wazne jest by to zaczac zanim twoje dziecko ukonczy 3 rok zycia.
Myslelismy ze nie potrzebujemy childcare ale pomoglo to Pralishy znalezc przyjaciol, jest teraz radosna’
----Elly jest pod opieka childminder gdy jej rodzice sa w pracy.
Elly skonczyla 3 latka w lutym i otrzymuje 15 godzin childcare za darmo
od lutego.
Rodzice uwazaja ze childminder jest najlepszym rozwiazaniem dla niej.
Elly czuje sie lepiej w malych grupach czuje sie jak w domu.
Mama Elli opowida ‘nie wiedzialam ze mozesz otrzymywac dofinansowanie na oplacanie
childminder.’
----Craig skonczy 3 latka w sierpniu. Jego mama pracuje 3 dni w tygodniu.
Otrzymuje working tax credit, pomoc w oplacaniu childcare. Od wrzesnia
bedzie otrzymywac 15 godzin childcare za darmo,
gdy Craig nie bedzie korzystal wiecej z tej pomocy jego mama bedzie
nadal otrzymywac working tax credits.
Mama Craiga opowiada ‘ nie myslalam ze otrzymam dofinansowanie poniewaz otrzymuje working tax
credit, ale otrzymuje i moge dopasowac godziny childcare do mojej pracy.'
----Rodzina Christofa przeprowadzila sie do Angli 2 lata temu. Jego mama nie
znala wiele rodzin, martwila sie jak poradzi sobie jej syn w nowej szkole.
Znalazla children’s centre gdzie oferuja childcare . Od 3 roku zycia zostaje w
centre z innymi dziecmi. Mama nie oplaca zadnych kosztow poza snackami.
Martwila sie ze nie moze widziec synka podczas zajec
Mama Christofa opowiada, ‘Bylam zdziwiona za moge pozostac na pierwszych sesjach. Wiedzialam ze
jest szczesliwy i w dobrych rekach. Nawet nauczyli sie kilka slow w naszym jezyku.
moge zawsze porozmawiac z nimi gdy mam jakis problem.‘
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Jest wiele roznych form childcare, ale tylko ty mozessz wybrac najlepsza
forme dla twojego dziecka – poniewaz ty znasz twoje dziecko.
Ta ulotka nie pomoze wybrac ci najlepszej formy opieki dzieciecej, jezeli potrzebujesz pomocy w tym
zakresie prosze kontaktuj sie z Family Information Service. Dane umieszczone sa na odwrocie ulotki.

Jezeli wybrales forme opieki

co dalej?
kiedy moje dziecko moze otrzymac 15 godzin darmowej opieki?
dziecko urodzone w okresie

kwalifikuje sie na dofinansowanie od

od 1 stycznia
do 31 marca

pocztek 5 i 6 semestru semestr letni przewaznie kwiecien
po ukonczeniu 3 roku zycia

od 1 kwietnia
do 31 sierpnia

poczatek semestru 1 i 2 semestr jesienny przewaznie
wrzesien po ukonczeniu 3 roku zycia

od 1 wrzesnia
do 31 grudnia

poczatek semestru 3 i 4 semestr wiosenny pocztek
przewaznie w styczniu po ukonczeniu 3 roku zycia

ILE GODZIN DARMOWEJ OPIEKI PRZYSLUGUJE MOJEMU DZIECKU?
• do 6 godzin dziennie
• do 15 godzin tygodniowo
• do 38 tygodni w semestrach szkolnych
JAK MOGE ZORGANIZOWAC CHILDCARE?
Jak tylo znajdziesz odpowiednie miejsce dla twojego dziecka zwroc sie do danej placowki,
musisz wypelnic specjalny formularz deklaracje. Musisz potwierdzic dane i ilosc godzin childcare jakie
twoje dziecko otrzymuje
To pozwala Gloucestershire County Council przyznac odpowienie dofinansowanie.
Jezeli nie chcesz zarzadzac dofinansowaniem bezposrednio mozemy placic bezposrednio do
danej placowki.
Jezeli zdecydowales sie na dodatkowa opieke nie powinienes placic wiecej niz inni.
Nie musisz akceptowac dodatkowych warunkow.
Przykladowo, Olivia uczeszcza do zlobka 3 godziny dziennie
Poniewaz dofinansowanie pokrywa koszt do 6 godzin tygodniowo
mama Oliwi nie ponosi rzadnych kosztow pobytu w zlobku.
Jezeli chcesz wiecej niz 15 godzin lub potrzebujesz childcare podczas szkolnych wakacji
musisz placic dodatkowo i zorganizowac to z dana placowka.
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CZY PONOSZE DODATKOW KOSZTY?
Musisz zdobyc informacje w danej placowce. Upewnij sie za co sa dodatkowe koszty.
Nie musisz sie na nie zgadzac, mozesz zapewnic swojemu dziecku wlasny posilek, pieluchy jezeli
chcesz.
CO SIE STANIE JEZELI POTRZEBUJE WIECEJ NIZ 6 GODZIN DZIENNIE LUB 15 GODZIN
TYGODNIOWO LUB 38 TYGODNI W CIAGU SEMESTROW?
twoj rachunek powinien zawierac dodatkowe koszty i powinny byc wyliczone oddzielnie
twoj rachunek powinien zawierac wyszczegolnione godziny opieki
nie powinienes
placicZz2gory
po czym otrzymywac
CZY MOGE
KORZYSTAC
SERWISOW
NA RAZ? zwrot kosztow
TAK!W celu uzyskania dofinansowania mozesz korzystac nie wiecej niz z 2 serwisow
(moga to byc 2 zlobki, zlobek i childminder,lub playgroup i childminder sa to tylko przyklady).
Dofinansowanie jest dzielone pomiedzy koszty z 2 serwisow.
WYBIERZ ODPOWIENI RODZAJ CHILDCARE
The Family Information Service zapewnia darmowe, bezstronne
porady i pomoc w znalezieniu i wybraniu odpowiedniej opieki dla twojego dziecka
Udziela informacji o day nurseries, accredited
childminders, playgroups i children’s centres i odpowiedza na twoje pytania
o bezplatnej opiece dzieciecej i jak wybrac alternatywna forme opieki.

ZA DARMO DLA 3 I 4 LATKOW
dowiedz sie wiecej!
bezplatna infolinia 0800 542 02 02
Email: familyinfo@gloucestershire.gov.uk
Text: 07769 965 118
Website: www.gloscypdirectory.org.uk
Early Years and Childcare,
Children and Young People's Directorate,
Gloucestershire County Council
Shire Hall,
Westgate Street,
Gloucester
GL1 2TP
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