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Nauka przedszkolna i opieka: 
Strong Starts — 
dla kwalifikujących się 2-latków 
2022-23 
Rada Perth & Kinross ma pulę miejsc oferujących naukę przedszkolną i opiekę (ELC) dzieciom w wieku 2 lat, 
których opiekunowie spełniają kryteria rządu szkockiego. 

Wskazówki dla rodziców 
W niniejszym poradniku słowo „rodzic” należy rozumieć, jako obejmujące faktycznego lub prawnego opiekuna dziecka. 

Nauka przedszkolna i opieka – Strong Starts 
W roku szkolnym 2022-23 szereg przedszkoli i miejsc opieki będzie oferować dzieciom w wieku 2 lat miejsca 
nauki przedszkolnej i opieki w wymiarze do 1140 godzin.  Są to tzw. miejsca Strong Start, będą one oferowane 
kwalifikującym się dzieciom, zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez rząd szkocki i realizowane równolegle z 
zajęciami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

Zdajemy sobie sprawę, jak cenna jest praca, jaką wykonują rodzice i opiekunowie, te dodatkowe finansowane 
godziny mają na celu: 

Wsparcie rozwoju dziecka, w sytuacji gdy będzie mogło poza swoim domem kontynuować zabawę, 
równocześnie ucząc się pod opieką doświadczonego i wykwalifikowanego personelu; 

Wsparcie rodziców w pracy, nauce lub szkoleniu zawodowym. 

Czy mogę ubiegać się dla mojego 2-latka o miejsce w programie Strong Start? 
Państwa dwuletnie dziecko może kwalifikować się do otrzymania miejsca na podstawie objęcia opieką w 
drodze nakazu przyznającego opiekę członkowi rodziny (Kinship Care) lub przez opiekuna wyznaczonego przez 
rodzica.  Rodzice, którzy otrzymali tego rodzaju opiekę, mogą kwalifikować się również do miejsca dla ich 
dwulatka.  Porady może również udzielić przydzielony pracownik socjalny. 

Jeżeli rodzic otrzymuje któreś ze świadczeń wskazanych poniżej, dziecko może kwalifikować się do miejsca: 

Zasiłek dla osób o niskich dochodach (ang. Income Support - IS) 

Oparty na dochodach zasiłek dla poszukujących pracy (IBJSA) 

Dowolny dochód związany z Rentą z tytułu niezdolności do pracy (Employment and Support Allowance). 
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Ulga podatkowa na dziecko (Child Tax Credit - CTC), ale nie ulga podatkowa dla pracujących (Working Tax 
Credit - WTC), jeśli dochód takiej osoby jest mniejszy niż 16 480 GBP* 

Ulga podatkowa na dziecko (Child Tax Credit - CTC) i ulga podatkowa dla pracujących (Working Tax 
Credit), jeśli dochód jest niższy niż 7320 GBP* 

Do miejsca może również kwalifikować status osoby ubiegającej się o azyl i otrzymującej wsparcie na 
podstawie Części VI Ustawy o imigracji i azylu z 1999 r. 

Kredyt uniwersalny, jeżeli miesięczny dochód z pracy nie przekracza 610 GBP 

Renta z tytułu niezdolności do pracy lub poważnej niepełnosprawności 

Państwowy dodatek emerytalny (State Pension Credit) 

* Progi dochodowe dla CTC i WTC mogą się zmieniać co roku 

Nauka przedszkolna i opieka dla 2-latków jest obecnie dostępna w następujących 
przedszkolach: 

Alyth Letham, Perth 
Balhousie, Perth Methven 
Blair Atholl Milnathort 
Breadalbane Academy, Aberfeldy Murthly 
Community School of Auchterarder Newhill, Blairgowrie 
Coupar Angus North Muirton, Perth 
Crieff Oakbank, Perth 
Errol Pitlochry High School 
Goodlyburn, Perth Rattray 
Inchture St Dominic’s RC, Crieff 
Inch View, Perth St John’s RC Academy, Perth 
Kinloch Rannoch Stanley 
Kinross Tulloch, Perth 
Kirkmichael 

Finansowane miejsca dla 2-latków są również dostępne w wielu finansowanych placówkach, także u 
opiekunów i w przedszkolach współpracujących z Radą Perth & Kinross.  Aby dowiedzieć się więcej o 
placówkach dostępnych w swojej okolicy, skontaktuj się z ELCApplications@pkc.gov.uk 

Kiedy moje 2-letnie dziecko może zacząć chodzić do przedszkola? 
Na przestrzeni roku są 3 daty rozpoczęcia.  Twoje 2-letnie dziecko będzie kwalifikować się do miejsca w 
przedszkolu w semestrze po jego 2. urodzinach lub w semestrze zaczynającym się po spełnieniu kryteriów 
kwalifikacyjnych: 

Semestr 1: sierpień-grudzień 2022, dla dzieci urodzonych między 1 marca 2020 a 31 sierpnia 2020 

Semestr 2: styczeń-marzec 2023, dla dzieci urodzonych między 1 września 2020 a 31 grudnia 2020 

Semestr 3: kwiecień-lipiec 2023, dla dzieci urodzonych między 1 stycznia 2021 a 28 lutego 2021 

Jak się zgłosić? 
Internetowy formularz zgłoszenia jest dostępny na witrynie Rady Perth and Kinross: Register for a local 
authority nursery place for school year - Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) 

mailto:ELCApplications@pkc.gov.uk
https://www.pkc.gov.uk/article/21945/Register-for-a-local-authority-nursery-place-for-school-year-2022-23-
https://www.pkc.gov.uk/article/21945/Register-for-a-local-authority-nursery-place-for-school-year-2022-23-
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Formularz należy wypełnić w całości, a także przedstawić: 

potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, 

potwierdzenie wieku dziecka (akt urodzenia) oraz 

potwierdzenie aktualnego adresu, np. niedawny rachunek za gaz/prąd lub wyciąg bankowy. 

Zgłoszenia są przyjmowane od 17 stycznia 2022 r.  Zgłoszenia otrzymane po 11 lutym 2022 r. będą 
rozpatrywane po przydzieleniu miejsc dzieciom zgłoszonym wcześniej. 

Uwaga: nie zawsze możliwe jest zaoferowanie dziecku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru.  Zgłoszenia 
na rok szkolny 2023/24 będą otwarte w styczniu 2023 r., jednak nowe zgłoszenia będą przyjmowane na 
przestrzeni całego roku. 

Dalsze informacje można znaleźć na Rada Perth & Kinross - 1140 godzin finansowanej 
edukacji przedszkolnej i opieki dla 2-latków (Strong Starts) (pkc.gov.uk) alternatywnie 
można je otrzymać dzwoniąc pod nr 01738 476200 lub wysyłając e-mail 
ELCApplications@pkc.gov.uk 

www.pkc.gov.uk  (PKC Design Team - 2021150) 

https://www.pkc.gov.uk/article/21504/1140-hours-of-funded-early-learning-and-childcare-for-2-year-olds-Strong-Starts-
https://www.pkc.gov.uk/article/21504/1140-hours-of-funded-early-learning-and-childcare-for-2-year-olds-Strong-Starts-
mailto:ELCApplications@pkc.gov.uk
www.pkc.gov.uk

