
Formular de declarație a părintelui  
1. Detaliile copilului 

Numele familiei legale a Copilului: Prenume legal(e) al(e) Copilului: 

Numele sub care este cunoscut copilul (în cazul în care acesta diferă de cel de mai sus): 

Data nașterii:  Masculin/Feminin:  

Adresă: Cod poștal: 

Tip documente care 
fac dovada datei 
nașterii (de exemplu 
Certificat de naștere, 
Pașaport): 

 Document înregistrat 
de (Numele 
membrului 
personalului): 

 

Data înregistrării 
documentului: 

   

 

2. Detalii suplimentare pentru copiii pentru care se solicită supraveghere 

gratuită timp de 30 de ore 
Număr de asigurare 
națională al 
părintelui/îngrijitorului 

 Cod eligibilitate 30 de 
ore: 

 

 

3. Detalii referitoare la cadrul educațional și participarea  
 

• Trebuie să fiți de acord și să completați prezentul formular de Declarație cu fiecare cadru 
educațional frecventat de copilul dvs. pentru dreptul lor la educație timpurie timp de 15 sau 
30 de ore săptămânal pentru a vă asigura că finanțarea este acoperită în mod echitabil între 
ele. 

• Copilul dvs. poate frecventa maxim două locații într-o singură zi și, în cazul în care copilul 
dvs. frecventează mai multe cadre educaționale, vom împărți finanțarea în mod echitabil 
celor două cadre. 

 

Copilul meu frecventează următoarele cadre: 

Denumire(i) cadru 

Universal 
(U) sau 

Extins (E) 

Introduceți orele gratuite 
totale la care are dreptul 

copilul zilnic  

Număr 
total de 

ore 
săptămânal  

Număr de 
săptămâni 

anual 
Lun Mar Mie Joi Vin 

A         



B         

C         

Total Ore gratuite pe 
zi de participare  

        

4. Formular de înregistrare pentru finanțare suplimentară destinată 
preșcolarilor (EYPP - Early Years Pupil Premium)  

 
EYPP este o sumă suplimentară de bani plătită furnizorilor de servicii de supraveghere a copilului 
pentru copiii proveniți din familii care beneficiază de anumite ajutoare. Această finanțare va fi 
folosită pentru a spori calitatea experienței lor preșcolare îmbunătățind procesul de predare și 
învățare și dotările și resursele, cu scopul influențării în mod pozitiv a progresului și dezvoltării 
copilului dvs. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu furnizorul serviciilor de 
supraveghere a copilului dvs. sau să consultați https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-
premium-guide-for-local-authorities. 
 
Dacă credeți că există posibilitatea eligibilității copilului dvs. pentru EYPP, vă rugăm să furnizați 
următoarele informații pentru deținătorul ajutoarelor principale pentru a permite autorității locale 
să confirme eligibilitatea: 
 

Prenume 
părinte/îngrijitor 

 Nume de familie 
părinte/îngrijitor 

 

Data nașterii 
părintelui/îngrijitorului 

   

Număr de asigurare 
națională / Număr 
NASS al 
părintelui/îngrijitorului  

 Semnătura 
părintelui/îngrijitorului 

 

   

5. Declarație privind Fondul de acces al persoanelor cu dizabilități  
 
Copiii cu vârste de trei și patru ani care beneficiază de o Indemnizație de subzistență destinată 
copiilor cu dizabilități și primesc drept gratuit sunt eligibili pentru Fondul de acces al persoanelor cu 
dizabilități (DAF - Disability Access Fund). Acest DAF este plătit cadrului educațional preșcolar al 
copilului sub forma unui tarif anual fix de 615 £ per copil eligibil. 
 
Copilul dvs. este eligibil și beneficiază de Indemnizație de subzistență destinată copiilor cu dizabilități 
(DLA - Disability Living Allowance)? 
 

Da  Nu  

 
În cazul în care copilul dvs. își împarte dreptul gratuit la doi sau mai mulți furnizori educaționali, vă 
rugăm să numiți cadrul educațional principal căruia autoritatea locală ar trebui să îi plătească DAF-ul: 
 

 

 

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


6. Confidențialitatea datelor  

Legea protecției datelor (Data Protection Act) din anul 2018 (Legea) implementează anumite 
protecții privind folosirea datelor personale de către organizații, inclusiv Departamentul pentru 
Educație, autoritățile locale, școli și alți furnizori de educație timpurie. Legea conferă drepturi acelor 
persoane despre care sunt deținute date (cunoscuți ca subiecți ai datelor), precum elevi, părinții și 
profesorii lor. Acesta include: 
 

• Dreptul de a cunoaște tipurile de date deținute  

• Motivul pentru care sunt deținute acestea; și 

• Căror persoane pot fi ele dezvăluite  
 

În cazul în care aveți nelămuriri privind modul în care informațiile dvs. sau informațiile legate de 
copilul/copii dvs. sunt sau vor fi utilizate, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. sau Autoritatea 
locală din Gateshead.  Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile dacă un copil primește o 
indemnizație de trai aferentă persoanelor cu dizabilități (Disability Living allowance) sunt, în baza 
Legii, Date de categorie specială care ar trebui să fie manipulate în mod corespunzător. Furnizorii 
sunt rugați să acorde o atenție specială consilierii oferite de Biroul Comisarilor de Informare 
(Information Commissioner’s office) deținerii de date personale inclusiv date personale sensibile 
disponibile la adresa: 
 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-3-adequacy/ 

 
7. Eligibilitatea copilului dvs.  

  
 
Cerere copil de doi ani  

 

 
Cerere copil de trei sau patru ani (tip Universal) 

 

 
Cerere copil de trei sau patru ani (tip Extins) 

 

 
În cazul tipului extins, introduceți Codul Voucherului 

 

 
 
Declarație: Subsemnatul (Nume) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Din (Adresă) …………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
Confirm faptul că informațiile furnizate mai sus sunt exacte și reale. Înțeleg și sunt de acord cu 
condițiile stipulate în prezentul document și să autorizez pe (Numele Furnizorului/ilor) 

 

…………………………………………………………………………………… să solicite finanțarea dreptului gratuit așa cum am 
convenit mai sus în numele copilului meu. 
 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-3-adequacy/


În pus,sunt de acord de asemenea ca informațiile pe care le-am furnizat să poată fi distribuite 
autorității locale și Departamentului de Educație, care va accesa informațiile de la alte departamente 
guvernamentale pentru a confirm eligibilitatea copilului meu și permite acestui furnizor educațional 
să solicite Finanțare suplimentară destinată preșcolarilor (EYPP - Early Years Pupil Premium) sau 
Fond de acces  al persoanelor cu dizabilități (DAF- Disability Access Fund) în numele copilului meu. 
 
Trimițând codul de voucher de 30 de ore autorității locale, autoritatea locală presupune că furnizorul 
educațional are permisiunea de a distribui aceste informații și de a primi informații actualizate 
privind eligibilitatea continuată a copilului. 
 

Părinte/Îngrijitor/Tutore cu responsabilitate 
legală 

Furnizorul serviciilor de supraveghere a copilului  

Semnat 
 

Semnat 
 

Nume în 
clar 

 Nume în 
clar 

 

Dată 
 

Dată 
 

 
 

 
 
 


