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March 2022
Drodzy Rodzice/Opiekunowie
Bezpośrednie płatności za przysługujące Darmowe Posiłki Szkolne za okres Wiosennych
Wakacji
Piszę do Państwa, aby potwierdzić, że wszyscy uczniowie obecnie uprawnieni do ustawowych
darmowych posiłków szkolnych, otrzymają bezpośrednie wypłaty w kwocie 25 funtów za okres od
4 kwietnia to 15 kwietnia. Na tę płatność składają się dwa tygodnie darmowych posiłków w kwotach
12.50 za każdy tydzień. .
Rodziny uprawnione, które mają uprawnienie do darmowych posiłków szkolnych, nie muszą
aplikować o tę płatność. Płatność będzie realizowana bezpośrednio na wskazane konto bankowe
w dniu 11 kwietnia 2022.
Płatność ze Szkockiego Systemu Bridging Payment – Wiosenna płatność
Wszyscu uczniowie obecnie uprawnieni do Darmowych Posiłków Szkolnych, otrzymają również
płatność z Systemu Bridging Payment w kwocie 130 funtów. Rodziny obecnie uprawnione nie
muszą aplikować o ten fundusz i płatność zostanie dokonana bezpośrednio na wskazane konto
bankowe w dniu 1 kwietnia 2022.
Dzieci przedszkolne w przedszkolach publicznych oraz refundowanych placówkach opieki
Dzieci przedszkolne nie są uprawnione do darmowych posiłków szkolnych i, zodnie z kryteriami
Szkockiego Rządu, nie są uprawnione do płatności z systemu Bridging Payment. Dzieje się tak
ponieważ system Scottish Child Payment jest już dostępny. Jeśli jeszcze Państwo nie zaaplikowali,
można złożyć wniosek na stronie mygov.scot. .
Niedawno aplikowałem o Darmowe Posiłki Szkolne, ale nie poinformowano mnie o decyzji
Jeśli w ostatnim czasie aplikowali Państwo o Darmowe Posiłki Szkolne na podstawie niskich
dochodó, proszę cierpliwie czekać, zajmujemy się wnioskami, tak szybko jak to możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem, jak tylko wniosek zostanie rozpatrzony.
Rodziny, które mają niskie dochody, ale obecnie nie pobierają Darmowych Posiłków
Szkolnych mogą sprawdzić swoje uprawnienie poprzez wypełnienie formularza online:
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Check entitlement and apply for free school meals
Dzieci są uprawnione do darmowych posiłków szkolnych jeśli ich rodzice (opiekunowie) otrzymują
poniższe kwalifikujące benefity.
Obecnie kwalifikujące zasiłki i dodatki to:
• Income Support (IS)
• Income Based Job Seekers Allowance (JSA)
• Pension Credit (Guarantee Credit)
• Jakikolwiek uzależniony od dochodu - Employment Support Allowance
• Child Tax Credit (CTC), ale nie Working Tax Credit (WTC), oraz dochód niższy od £16,105
• Oba Child Tax Credit i Working Tax Credit z dochodem niższym niż £7,500
• Wsparcie na podstawie Części VI Ustawy o emigrantach i azylu z roku 1999
• Universal Creditz miesięcznym dochodem netto niższym niż £625
(zasiłki oraz dodatki kwalifikujące mogą się w przyszłości zmienić)
Jeśli masz 16-18 lat I otrzymujesz którykolwiek z powyższych zasiłków kwalifikujących dla siebie,
możesz również aplikować o Darmowe Posiłki Szkolne.
Przyszłe Płatności 2022/2023
Trzy przyszłe płatności w kwocie £130 będą wypłacane za okres Letni, październikowych dni
wolnych oraz Świąt Bożego Narodzenia równolegle do płatności za Darmowe Posiłki Szkolne.
Płatności będą dokonywane kalendarzowo w powiązaniu z dniami wolnymi od szkoły. Dalsze
informacje będą udostępnione z wyprzedzeniem dat płatności.
Po więcej informacji proszę odwiedź stronę:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
Z poważaniem,

Anne Marie Davies MacLeod
Dyrektor ds. Zasobów
Edukacja I Usługi Dziecięce
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