Premia dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli EYPP (Early Years Pupil
Premium)…Co to jest?
Od kwietnia 2015 r. dzieci, które otrzymują 15 godzin darmowej edukacji dla trzy- i czterolatków,
mogą też kwalifikować się do otrzymania premii EYPP.
Oznacza to, że szkoła, żłobek, przedszkole czy opiekun dziecka może uzyskać do 300 GBP rocznie na cel
wspierania edukacji Państwa dziecka. Placówka podejmie współpracę z rodzicami, aby rozważyć potrzeby
edukacyjne dziecka, a dodatkowe środki finansowe zostaną wykorzystane, aby wspierać rozwój Państwa
dziecka.
Środki można przekazać na zakup nowych pomocy, tj. zestawy książkowe w workach, które pomagają
w rozwoju umiejętności językowych, poszerzanie ekspertyzy personelu we współpracy z innymi
pracownikami, wspieranie specjalizowania się personelu, np. w zakresie logopedii.
Dane naukowe wykazały, że wysokiej jakości edukacja wczesnoszkolna ma wpływ na to, jak dobrze
dziecko poradzi sobie w szkole podstawowej i średniej, dlatego też chcemy jak najlepiej wykorzystać te
dodatkowe fundusze.
Czy moje dziecko kwalifikuje się do otrzymania premii EYPP?
Trzy- i czterolatki korzystające z edukacji wczesnoszkolnej w placówkach finansowanych przez
państwo kwalifikują się do uzyskania premii EYPP, jeżeli spełniają Państwo co najmniej jeden z
poniższych warunków:
•
•
•
•
•
•

•
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otrzymują świadczenie dla osób o niskich dochodach (Income Support)
otrzymują świadczenie dla osób poszukujących pracy uzależnione od dochodów (Incomebased Jobseeker’s Allowance)
otrzymują świadczenie z tytułu niezdolności do pracy oparte o dochód (Income-related
Employment and Support Allowance)
otrzymują wsparcie zgodnie z częścią VI Ustawy o imigracji i azylu z 1999 r. (Immigration
and Asylum Act 1999)
otrzymują element gwarantowany państwowego dodatku emerytalnego (State Pension
Credit)
otrzymują ulgę dla osób wychowujących dzieci (Child Tax Credit) (ale nie ulgę dla osób
pracujących o niskich dochodach - Working Tax Credit), a roczny dochód brutto nie
przekracza kwoty 16,190 GBP
otrzymują przesunięte wypłaty ulgi osób pracujących o niskich dochodach
otrzymują świadczenie uniwersalne (Universal Credit)
Jak złożyć wniosek?
Należy porozmawiać z placówką edukacyjną dziecka
lub skontaktować się z ośrodkiem informacji
FISH Information Hub pod numerem 01482 396469.

