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Nederlands

Polskie

Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

Pamiętaj o złożeniu wniosku
o dodatek szkolny!

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Niemal co czwarte dziecko we Flandrii ma prawo do takiego dofinansowania. Są to
środki, które rząd flamandzki przyznaje rodzicom, aby zapewnić im wsparcie przy
wydatkach związanych nauką ich dzieci. Co trzeba wiedzieć?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.

1 Aby móc się ubiegać o dodatek szkolny (tzw. schooltoelage) trzeba spełnić określone
warunki. Nie można na przykład mieć zbyt wysokich dochodów, trzeba mieć
obywatelstwo belgijskie lub też od dłuższego czasu mieszkać bądź pracować na
terenie Belgii. Ponadto dziecko musi regularnie uczęszczać do szkoły. Rodzice muszą
sprawdzić, czy spełniają te warunki.

2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.
3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.
4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.
5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

2 Dokumenty należy składać od 1 sierpnia do 1 czerwca włącznie. Wnioski złożone po
1 czerwca nie będą rozpatrywane.
3 Wniosek o dodatek szkolny można składać w roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę
w pierwszej klasie przedszkolnej.
4 Na przedszkolaki, uczniów szkoły podstawowej i średniej oraz studentów szkół wyższych
przyznawane są różne kwoty dodatku. Co roku kwota tego świadczenia jest też waloryzowana.
5 O dodatek szkolny można się ubiegać za pomocą wniosku zamieszczonego w internecie
lub wniosku w formie papierowej. Formularze wniosku można uzyskać w szkole,
w Ośrodku Doradztwa Edukacyjnego (CLB), w ośrodku pomocy społecznej (OCMW) i na
stronie internetowej www.schooltoelage.be. W razie potrzeby można tam też uzyskać
dalszą pomoc związaną za składaniem wniosku.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Chcesz się uczyć języka niderlandzkiego? Poszukaj odpowiedniej placówki w
sąsiedztwie na stronie www.huizenvanhetnederlands.be lub zapytaj w szkole swojego
dziecka.

