
 

General Letter.FSM.IndAct ParentsCarers 051222 - POLISH 

 
 

Nasz Ref: AMDM/SK Anne Marie Davies Macleod 

Twój Ref: Interim Head of Resources & Performance 

  

 Education & Children’s Services 

 Woodhill House 

 Westburn Road 

Do: Rodziców/Opiekunów  Aberdeen 

 AB16 5GB 
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5 grudnia 2022 
 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

 

DARMOWE POSIŁKI SZKOLNE PODCZAS AKCJI STRAJKOWEJ 
 
Piszę do Państwa, aby poinformować, że wszyscy uczniowie obecnie uprawnieni do ustawowych 
darmowych posiłków szkolnych, otrzymają wypłaty w kwocie £2.50 każdy dzień nieobecności w 
szkole ze względu na trwający strajk w szkołach. Proszę zauważyć – ustawowe darmowe posiłki 
szkolne są przyznawane rodzicom/opiekunom prawnym w oparciu o ich warunki finansowe. Ta 
płatność nie dotyczy dzieci w klasach 1-5, które są uprawnione do uniwersalnych darnowych 
posiłków szkolnych, ale nie do tych, które są oparte o niskie dochody.  
 
Rodziny, które mają uprawnienie do darmowych posiłków szkolnych otrzymają płatności 
automatycznie - nie muszą Państwo aplikować o tę płatność. Płatność będzie realizowana 
bezpośrednio na wskazane konto bankowe w dniu zazwyczaj w przeciągu 3 dni następujących 
po akcji strajkowej. 
 
Rodziny, które mają niskie dochody, ale obecnie nie pobierają Darmowych Posiłków 
Szkolnych mogą sprawdzić swoje uprawnienie poprzez wypełnienie formularza online:  
 
Sprawdź uprawnienie i złóż wniosek o darmowe posiłki szkolne  

 
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 £17,005 

• Oba Child Tax Credit i Working Tax Credit z dochodem niższym niż £7,920 

• Wsparcie na podstawie Części VI Ustawy o emigrantach i azylu z roku 1999 

• Universal Creditz miesięcznym dochodem netto niższym niż £660 (jest to oparte na obecnej 
wypłacie netto a nie na kwocie podanej do Universal Credit) (zasiłki oraz dodatki kwalifikujące 
mogą się w przyszłości zmienić)  

 

tel:01467533400
https://aberdeenshirecouncil.formstack.com/forms/free_school_meals_school_clothing_grant_application_form
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/33/contents
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Jeśli masz 16-18 lat I otrzymujesz którykolwiek z powyższych zasiłków kwalifikujących dla siebie, 
możesz również aplikować o Darmowe Posiłki Szkolne.  
 
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  
 

https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/

