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Iskolák külön finanszírozása a gyermekek támogatása érdekében 

  

Gyermekek, fiatalok, oktatás és képességek 
E-mail cím: education@gov.je   Tel.: 445504  www.gov.je/JerseyPremium 

  

A Jersey Premium egy iskoláknak szóló célzott támogatási program, amelynek célja, hogy 

minden gyermek a lehető legjobban kihasználhassa az oktatásban rejlő lehetőségeket. 

Néhány gyermek a későbbiekben nem teljesít olyan szinten, amely a képességei alapján 

általában elvárható lenne. A Jersey Premium bevezetésével az iskolák felülvizsgálhatják a 

tanításhoz és tanuláshoz való hozzáállásukat, és gondoskodhatnak arról, hogy minden diák 

a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtsa.   

Az iskolák minden évben a jogosult gyermekek száma alapján megállapított kiegészítő 

támogatást kapnak. Az iskola szabadon dönt arról, hogyan költi el a pénzt a gyermek 

tanulási élménye és eredménye javítása érdekében. Az állami iskolákhoz kapcsolódó 

óvodába járó gyermekek szintén heti 30 óra (napi 6 óra) ingyenes óvodai oktatásra 

jogosultak. 

JERSEY 
PREMIUM 
TANULÓK

Állami 
gondozásban 
lévő gyermekek

Az állami gondozásban
lévő gyermekek 18
évnél fiatalabbak, és jogi
határozat rendezheti,
hogy hol és kivel kell
élniük, illetve nevelhetik
őket családtagok vagy
nevelőszülők, illetve
dönthettek úgy, hogy
elhagyják az otthonukat,
hogy egy más
intézetben
gondoskodjanak róluk.

A gyermekek az iskolás
éveik alatt folyamatosan
jogosultak.

Jövedelemtámogatást (Income 
Support) igénylő 

háztartásokban nevelkedő
gyermekek

A jövedelemtámogatást igénylő
háztartásokba élő gyermekek jogosultak a
támogatásra. A jövedelem-támogatással
kapcsolatos információkat megosztják az
oktatási intézményekkel. Az iskolák értesítik
a szülőket arról, ha jogosultak. A szülők
dönthetnek úgy, hogy nem igénylik a
Premium támogatást, de akkor az iskola
nem kapja meg a külön összeget.

A gyermekek 5 évig jogosultak.

"Regisztrált" 
státuszú 

háztartásokban 
élő gyermekek (5 
évnél rövidebb 
ideje lakosok)

Az olyan családok is 
jogosultak, amelyek 
kevesebb, mint öt éve 
élnek Jersey szigetén, de 
amúgy jogosultak 
lennének 
jövedelemtámogatásra. A 
szülők egy rövid kérdőív 
kitöltésével 
megtudhatják, jogosultak-
e a támogatásra. A 
kérdőív beszerezhető az 
iskolákban vagy letölthető 
az internetről, és több 
különböző nyelven is 
rendelkezésre áll.

A gyermekek 5 évig
jogosultak.


