
Deklaracja Rodzicielska 

1. Dane dziecka 

Nazwisko rodowe dziecka:                                                            Imię (imiona) dziecka: 

Nazwisko, pod którym znane jest dziecko (jeśli inne od powyższego): 

Data urodzenia                                                               Mężczyzna/Kobieta  

Adres:  Kod pocztowy: 

Typ dokumentu 
potwierdzającego datę 
urodzenia (e.g. Akt 
Urodzenia, Paszport): 

 Dokument spisany przez 
(nazwisko pracownika): 
 

 

Data spisania 
dokumentu: 

   

 
2. Dodatkowe dane dzieci ubiegających się o 30 godzin darmowej opieki 

 

Numer National 
Insurance 
rodzica/opiekuna: 

 Kod kwalifikacyjny 
niezbędny do 
otrzymania 30 godzin: 
 

 

 

3. Dane dotyczące placówek i frekwencji 
 

• Wymagane jest wyrażenie zgody i wypełnianie niniejszej deklaracji oraz wymienienie każdej z 
placówek edukacji początkowej, do których uczęszcza dziecko z tytułu 15 lub 30 godzinnej 
darmowej opieki tak, aby dofinansowanie zostało równo przedzielone. 
 

• Państwa dziecko może uczęszczać do maksymalnie dwóch placówek w ciągu jednego dnia – 
jeżeli dziecko uczęszcza do więcej niż jednej placówki, dofinansowanie zostanie równo 
podzielone pomiędzy tymi placówkami.  

Moje dziecko uczęszcza do następujących placówek: 
 

Nazwa placówki 
(placówek) 

Uniwersa
lna (U) 

lub 
Rozszerz
ona (E) 

Prosimy o wpisanie 
całkowitej ilości darmowych 

godzin, uczęszczanych 
dziennie  

Całkowit
a ilość 
godzin 

w 
tygodniu 

Ilość 
tygodni 
na rok 

Pon. Wt. Śr. Czw
. Pt. 

A         

B         



C         

Całkowita ilość 
darmowych godzin 
uczęszczanych w okresie 
tygodniowym 

        

 

4. Formularz rejestracyjny dla uczniów nauczania początkowego - Bonus (EYPP) 

Bonus dla uczniów nauczania początkowego (EYPP) jest dodatkową sumą pieniężną, wypłacaną 
instytucjom, które świadczą usługi z zakresu opieki nad dziećmi, przyznawaną dzieciom z rodzin, 
które otrzymują niektóre zasiłki. Fundusz ten wykorzystywany jest do poprawy jakości związanej z 
doświadczeniami z nauczaniem początkowym poprzez poprawę nauczania, dostępu do placówek 
nauczania i do materiałów szkolnych, czego celem jest pozytywny wpływ na rozwój i postępy dziecka. 
W celu zasięgnięcia dalszych informacji prosimy o kontakt z placówką wczesnego nauczania lub o 
odwiedzenie witryny internetowej: https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-
for-local-authorities. 

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dziecko powinno skorzystać z oferty EYPP, prosimy o podanie 
następujących informacji na temat osoby, która pobiera zasiłki tak, aby władze lokalne były w stanie 
sprawdzić kryteria kwalifikujące:  

Imię rodzica/opiekuna  Nazwisko 
rodzica/opiekuna 

 

Data urodzenia 
rodzica/opiekuna 

   

Numer National 
Insurance Number / 
Numer NASS 
rodzica/opiekuna 

 Podpis rodzica/opiekuna  

   

5. Dostęp do funduszu rehabilitacji niepełnosprawnych   

Trzy- oraz czteroletnie dzieci, które otrzymują zasiłek dla niepełnosprawnych (Disability Living 
Allowance) oraz dofinansowanie darmowej opieki, mogą ubiegać się o Disability Access Fund (DAF). 
DAF wypłaca się placówce nauczania początkowego raz na rok, w kwocie £615 na kwalifikujące się 
dziecko.  

Czy Państwa dziecko kwalifikuje się do otrzymywania i czy otrzymuje Disability Living Allowance 
(DLA)? 

Yes  No  

 

 

Jeżeli Państwa dziecko dzieli darmową opiekę pomiędzy dwie lub więcej placówek, prosimy o 
określenie głównej placówki, której władze lokalne powinny wypłacać DAF: 

 

https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities
https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities


 

Deklaracja: Ja (nazwisko) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zamieszkały (a) (adres) 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Potwierdzam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Potwierdzam, że 
zrozumiałem(am) i że zgadzam się z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie i że 
upoważniam (nazwa placówki)  …………………………………………………………………………………… do 
otrzymania dofinansowania w imieniu mojego dziecka.  

Dodatkowo, również wyrażam zgodę na no, aby podane przeze mnie informacje zostały 
przedstawione władzom lokalnym oraz Ministerstwu Edukacji, które to organizacje zweryfikują je w 
celu sprawdzenia, czy moje dziecko może ubiegać się o dofinansowanie i czy dofinansowanie to, w 
postaci Early Years Pupil Premium (EYPP) lub Disability Access Fund (DAF) może zostać przekazane 
placówce w imieniu mojego dziecka.  

Władze lokalne uznają, że fakt otrzymania kuponu na 30 godzin jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych oraz z możliwością zasięgania informacji na temat dalszych czynników 
kwalifikujących dziecko. 

Rodzic/opiekun/opiekun prawny  Placówka opieki nad dziećmi 

Podpis  Podpis  

Imię i 
nazwisko 

(druk) 

 Imię i 
nazwisko 

(druk) 

 

Data  Data  

6. Ochrona danych osobowych 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z roku 1998 określa zabezpieczenia dotyczące 
wykorzystywania danych osobowych przez organizacje, łącznie z Ministerstwem Edukacji (DfE), 
władzami lokalnymi i szkołami. Ustawa ta nadaje moc prawną osobom, których dane są w posiadaniu 
[tego rodzaju organizacji]– osoby te to uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Prawa te to między 
innymi 

• Prawo do otrzymania powiadomienia na temat tego, w posiadaniu jakiego typu danych są 
organizacje  

• Przyczyny ich posiadania 

• Osoby, którym te dane miałyby być przekazane  

 


