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Czerwiec 2021
Drodzy Rodzice/ Opiekunowie
AKTUALIZACJA INFORMACJI NT. DARMOWYCH POSIŁKÓW SZKOLNYCH,
ZAPOMOGI NA UNIFORM SZKOLNY, ORAZ PŁATNOŚCI Z TYTUŁU PANDEMII
W następstwie ostatnich ogłoszeń Rządu Szkockiego, proszę zapoznać się z najnowszymi
ustaleniami dotyczącymi darmowych posiłków szkolnych, zapomogi na uniform szkolny
oraz wypłat pandemicznych. Część Często Zadawanych Pytań znajduje tutaj swoje
odpowiedzi.

Rozszerzenie Darmowych Posiłków Szkolnych na dzieci w 4 klasie

Z efektem od sierpnia 2021 darmowe posiłki szkole zostaną rozszerzone i oprócz klas 1 –
3, włączone zostają klasy 4. Od stycznia 2022 ulga ta będzie dotyczyć również dzieci w
klasach 5.
Darmowe Posiłki Szkolne, Płatności Pandemiczne oraz dotacje na uniformy szkolne –
szkoła podstawowa oraz średnia
Wszyscy uczniowie uprawnieni do darmowych posiłków szkolnych, otrzymają kwotę
£287.50, pokrywającą okres od 28 czerwca 2021 to 16 sierpnia 2021. Na płatność składa
się siedem tygodni darmowych posiłków szkolnych - £12.50 na tydzień, £100 dotacja na
uniform szkolny oraz £100 letniej Płatności Rodzinnej Pandemicznej.

Czy muszę składać wniosek o te zasiłki oraz kiedy otrzymam płatność?

Rodziny, które obecnie są uprawnione do darmowych posiłków szkolnych, nie muszą
ponownie wnioskować o zasiłki. Płatność będzie realizowana bezpośrednio na wskazane
konto bankowe do dnia 25 czerwca 2021.
Dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach i innych publicznych jednostkach
opiekuńczych
Dzieci w wieku przedszkolnym nie są uprawnione do darmowych posiłków szkolnych, oraz
zgodnie z kryteriami Rządu Szkockiego, nie są również uprawnione do Rodzinnej Płatności
Pandemicznej. Jest tak dlatego, że Szkocki Dodatek na Dziecko (Scottish Child Payment)
jest już dostępny. Jeśli jeszcze Państwo nie aplikowali, można to zrobić na stronie Scottish
Child Payment on mygov.scot.
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Niedawno wnioskowałem, ale nie poinformowano mnie o wyniku wniosku

Jeśli w ostatnim czasie aplikowali Państwo o Darmowe Posiłki Szkolne w oparciu o
dochody, zapewniamy, że rozpatrujemy wnioski tak szybko jak to możliwe oraz że
skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio, kiedy Państwa aplikacja zostanie
rozpatrzona
Rodziny, które mają niskie dochody, ale obecnie nie są uprawnione do darmowych
posiłków szkolnych mogą sprawdzić czy spełniają kryteria poprzez wypełnienie
poniższego formularza w internecie:
Check entitlement and apply for free school meals
Dzieci są uprawnione do darmowych posiłków szkolnych, kiedy rodzice (lub opiekunowie)
otrzymują kwalifikujące zasiłki
Obecnie kwalifikujące zasiłki oraz ulgi to:
• Wsparcie Dochodowe - Income Support (IS)
• Zasiłek dla Bezrobotnych - Income Based Job Seekers Allowance (JSA)
• Ulga emerytalna - Pension Credit (Guarantee Credit)
• Jakikolwiek element dochodowy zasiłku wspierającego zatrudnienie - Employment
Support Allowance
• Ulga podatkowa na Dzieci Child Tax Credit (CTC), ale nie ulga podatkowa dla
pracujących -nie Working Tax Credit (WTC), oraz ich dochody są niższe niż £16,105
• Obie ulgi podatkowe Both Child Tax Credit i Working Tax Credit przy dochodach niższych
niż £7,330
• Wsparcie w świetle części VI ustawy o Emigracji oraz Azylu z 1999 ( Immigration and
Asylum Act 1999)
• Ulgę podatkową (Universal Credit) z miesięcznym dochodem niższym niż £610 na rękę
(Wszytkie benefity kwalifikujące są przedmiotem ciągłych zmian)
Jeśli masz 16-18 lat oraz otrzymujesz którykolwiek z powyższych zasiłków lub ulg na swoje
nazwisko, również możesz aplikować o darmowe posiłki szkolne

Rodzinna Płatność Pandemiczna – Zima 2021

W dodatku do letniej Rodzinnej Płatności Pandemicznej, Szkocki Rząd ogłosił £100, które
będzie wypłacane nie później niż do dnia 16 stycznia 2022. Dalsze informacje będą
dostępne w późniejszym terminie i potwierdzą oczekiwane daty płatności.
Więcej informacji na: https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/schoolinfo/assistance/free-school-meals/
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