Możesz mieć prawo do zniżki w świetlicy
szkolnej (SFO)
Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o obniżkę opłaty w świetlicy szkolnej (SFO).
Przy składaniu wniosku należy udokumentować dochód brutto całej rodziny.

Kto może się ubiegać?
•

•

Rodziny o wspólnym dochodzie brutto niższym niż 2,8-krotność ustalonej kwoty
podstawowej* (2,8 G), mogą ubiegać się o 75-procentową zniżkę opłaty za miejsce w
świetlicy szkolnej SFO. Dochód w maju 2017 roku nie może przekraczać 262 175
koron rocznie.
Rodziny o wspólnym dochodzie brutto niższym niż 4,5-krotność ustalonej kwoty
podstawowej* (4,5 G), mogą ubiegać się o 50-procentową zniżkę opłaty za miejsce w
świetlicy szkolnej (SFO). Dochód w maju 2017 roku nie może przekraczać 421 353
koron rocznie.

Zredukowana stawka odnosi się do opłaty miesięcznej. Nie można uzyskać zniżek na
pojedyncze dni, dni świąteczne, transport lub dodatkowe zajęcia.
* Limity dochodów są oparte na "kwotach podstawowych w ubezpieczeniu społecznym". Ta
kwota jest rokrocznie aktualizowana. Odwiedź stronę NAV dotyczącą kwot podstawowych
(G).

Jak złożyć wniosek
Można ubiegać się o zniżkę dla rodziców elektronicznie.
Nawet jeśli masz więcej dzieci w świetlicy, wystarczy jeden wniosek. Do rozpatrzenia
wniosku należy płacić pełną stawkę. Stawka obniżona obowiązuje od następnego miesiąca.
Jeśli wniosek zostanie przyjęty, decyzja dotyczy całego roku szkolnego. Przy rozpoczęciu
nowego roku szkolnego, należy się ponownie ubiegać. Jeśli dochód rodziny zmieni się w
ciągu roku, należy o tym powiadomić. Trzeba wtedy przysłać aktualne dokumenty w związku
z nowymi dochodami.

Należy przysłać następujące dokumenty
Przy składaniu wniosku trzeba udokumentować dochód brutto całej rodziny. Z wnioskiem
należy przesłać następujące dokumenty
•
•

Kopię ostatniej deklaracji podatkowej
Dokumentację dochodów, takich jak wynagrodzenie, działalność gospodarcza,
świadczenia, zasiłki z NAV, emerytury (dokumentacja nie może być starsza niż jeden
miesiąc).

•

Studenci muszą przedstawić kopię zaświadczenia o studiowaniu albo potwierdzenie
miejsca w szkole.

Jeśli nie chcesz przesyłać dokumentacji dotyczącej dochodu za pomocą aplikacji online,
możesz przesłać ją pocztą na adres: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker.

