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Program Jersey Premium 
Jersey Premium jest docelowym programem dofinansowania szkół mającym na celu pomóc wszystkim dzieciom 
uzyskać jak najlepsze wykształcenie. Szkoły otrzymają dodatkowe fundusze obliczone w oparciu o liczbę dzieci w 
danym roku, które kwalifikują się do programu. Fundusze mają na celu zapewnić wszystkim uczniom edukację na 
wysokim poziomie, opartą na szczegółowym zrozumieniu ich potrzeb lub trudności/barier w nauce. 

Szkoły będą musiały wykazać, że wykorzystały ich budżet z programu Jersey Premium na dokonanie wymiernych 
zmian w nauce i wynikach akademickich uczniów kwalifikujących się do programu.  Wydział Edukacji wymaga od 
wszystkich szkół, aby dążyły do podniesienia aspiracji oraz osiągnięć akademickich wszystkich uczniów, niezależnie 
od tego, czy kwalifikują się do programu Jersey Premium, czy też nie. 

Około 3,500 
lokalnych 
uczniów w 

wieku od 3 do 
18 lat będzie 

mogło 

skorzystać z 
dofinansowania 

w ramach 
programu 

Jersey Premium 
w latach 2017 i 

2018 

 

Planowanie, 
realizowanie i 

ocenianie 
programu 

Jersey 
Premium 

year 

Konieczność wdrożenia programu Jersey Premium 
Wprowadzenie programu Jersey Premium umożliwiło szkołom na wyspie zweryfikowanie ich podejścia do nauki i 
nauczania, dzięki czemu wszyscy uczniowie będą w stanie osiągnąć ich pełny potencjał.  

Z dostępnych dowodów wynika, że znaczna część uczniów, którzy kwalifikują się do programu Jersey Premium, nie osiąga 
wyników na oczekiwanym poziomie. W związku z tym fundusze w ramach programu Jersey Premium mają być 
przeznaczone na podniesienie osiągnięć akademickich i osobistych aspiracji wszystkich uczniów kwalifikujących się do 
programu, w pełnym zakresie ich zdolności.  

 



 

UCZNIOWIE 
JERSEY 

PREMIUM

1. Dzieci objęte 
opieką 

instytucjonalną 
(z ang. LAC)

2. Dzieci z gospodarstw, które 
kwalifikują się/kwalifikowały 

się do zasiłku dla osób o 
niskich dochodach (z ang. 

Income Support)

3. Dzieci z 
gospodarstw 

kwalifikujących się ze 
„statusem osoby 
zarejestrowanej"

Grupy dzieci kwalifikujących się do programu Jersey Premium 

2. DZIECI Z 
GOSPODARSTW, KTÓRE 
KWALIFIKUJĄ/ 

KWALIFIKOWAŁY SIĘ DO 
ZASIŁKU DLA OSÓB O 
NISKICH DOCHODACH  
Do programu Jersey Premium kwalifikują się 
dzieci z gospodarstw, które otrzymywały 
zasiłek dla osób o niskich dochodach przez 
okres 12 miesięcy lub dłużej w ciągu 
ostatnich pięciu lat (1 sierpień 2012-31 lipca 
2017).  

Jeśli rodzina otrzymywała kwalifikujący się 
zasiłek dla osób o niskich dochodach ALE NIE 
CHCE, aby dziecko figurowało w wykazie 
uczniów kwalifikujących się do programu 
Jersey Premium lub, aby szkoła otrzymała 
fundusze na rzecz ich dziecka w ramach tego 
programu, musi napisać do Wydziału 
Edukacji do: 

PIĄTKU 29 WRZEŚNIA 2017 

Email: education@gov.je, LUB 
Napisać do: Jersey Premium, Education 
Department,  
PO Box 142, Jersey, JE4 8QJ 

Jeśli preferencje rodziców otrzymane 
zostaną PO 29 września 2017 roku, 
uczniowie kwalifikujący się do programu 
zostaną z niego usunięci dopiero jesienią 
2018 roku. 

Jeśli skontaktowaliście się już Państwo z 
Wydziałem Edukacji ponieważ nie chcecie 
umieszczać dziecka w wykazie uczniów 
kwalifikujących się do programu Jersey 
Premium (o ile dziecko będzie się 
kwalifikowało), nie ma potrzeby ponownego 
kontaktowania się.  

 

3. DZIECI Z GOSPODARSTW KWALIFIKUJĄCYCH 
SIĘ ZE STATUSEM „OSOBY ZAREJESTROWANEJ" 
Rodziny, które mieszkają w Jersey krócej niż pięć lat (mające status osób 
„zarejestrowanych" dla zakwaterowania i pracy), aczkolwiek 
kwalifikowałyby się do zasiłku dla osób o niskich dochodach, mogą się 
dowiedzieć, czy ich dzieci kwalifikują się do programu Jersey Premium 
wypełniając krótki kwestionariusz. Kwestionariusz jest dostępny w różnych 
językach w szkołach i w Wydziale Edukacji.  

Kwestionariusz należy wypełnić jak najszybciej, aby można było ustalić, czy 
dziecko kwalifikuje się do programu i przyznać szkole, do której chodzi 
dziecko, fundusze.  

1. DZIECI OBJĘTE OPIEKĄ INSTYTUCJONALNĄ 
(Z ANG. LAC) 
Każde dziecko objęte opieką instytucjonalną kwalifikuje się do programu 
Jersey Premium. Wszystkie szkoły mają szczegółowe informacje na temat 
uczniów objętych opieką instytucjonalną. Dzieci objęte opieką 
instytucjonalną mają poniżej 18 lat i mogą być objęte postanowieniem 
prawnym określającym gdzie i z kim muszą mieszkać; mogą znajdować się 
pod opieką zastępczą ich krewnych lub opiekunów zastępczych lub mogły 
zdecydować się na opuszczenie domu i zamieszkanie w innej placówce.  

Zakres programu Jersey Premium 
Dotyczy uczniów w przedziale od 
klas przedszkolnych do roku 11 

(Year 11)  

 Jersey Premium będzie programem 
pilotażowym dla osób w wieku 16+ 

w latach 2017-18 

  Finansowanie jest dostępne 
dla wszystkich college'ów i 

szkół państwowych 

 

mailto:education@gov.je

