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Wczesna nauka i opieka nad 
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2022-2023
Miejsca Strong Start to 1140 godzin bezpłatnej nauki przedszkolnej i opieki nad dziećmi, dla 
kwalifikujących się dwulatków.  Miejsca w programie Strong Start są dostępne dla dwulatków, których 
rodzice spełniają kryteria rządu szkockiego (szczegóły poniżej):

 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).

 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

Państwa dwuletnie dziecko może kwalifikować się do otrzymania miejsca na podstawie objęcia opieką 
na podstawie nakazu przyznającego opiekę członkowi rodziny lub przez opiekuna wyznaczonego przez 
rodzica.  Rodzice, którzy otrzymali tego rodzaju opiekę, mogą kwalifikować się również do miejsca dla ich 
dwulatka.  Dalszych porad może udzielić przydzielony pracownik socjalny, alternatywnie można zgłosić 
pytanie korzystając z poniższych danych kontaktowych. 

Aby sprawdzić czy Twoje dziecko może się kwalifikować do miejsca w programie Strong 
Start, znajdź Perth & Kinross Council Strong Starts, zadzwoń pod nr 01738 476200 lub 
wyślij e-mail na ELCApplications@pkc.gov.uk 

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

