23 stycznia 2018 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
BEZPŁATNE POSIŁKI SZKOLNE
Obecnie aktualizujemy nasze dane dotyczące dzieci, które mogą ubiegać się o bezpłatne posiłki szkolne. Konieczne jest,
aby wszyscy uprawnieni uczniowie złożyli wnioski zarówno dla dobra dziecka oraz ze względu na to, że liczba tych
wniosków przekłada się na ilość przyznawanych szkole środków. Wypełnienie tego formularza umożliwia szkole dostęp
do dodatkowych funduszy rządowych, które mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych Państwa
syna/córki. Obejmuje to m.in. pomoc w zakresie pokrycia kosztu przyborów i wycieczek szkolnych, umożliwiając Państwa
synowi/córce zrealizowanie swojego pełnego potencjału.
Jesteśmy w stanie sprawdzić kwalifikowalność za pośrednictwem władz lokalnych w ogólnokrajowej bazie danych, co
oznacza, że okazywanie dodatkowych dokumentów nie jest potrzebne i wymagamy jedynie kilku informacji.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, do darmowych posiłków szkolnych kwalifikują się jedynie dzieci
rodziców, którzy otrzymują dowolne z poniższych świadczeń:








DOFINANSOWANIE DLA OSÓB O NISKICH ZAROBKACH LUB BEZ ZAROBKÓW [ANG. INCOME SUPPORT]
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH UZALEŻNIONY OD DOCHODU [ANG. JOBSEEKER’S ALLOWANCE]
WSZELKIE UZALEŻNIONE OD DOCHODU ELEMENTY DODATKU DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY [ANG.
EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE]
WSPARCIE W ŚWIETLE CZĘŚCI VI USTAWY O IMIGRACJI I AZYLU Z 1999 R. [ANG. SUPPORT UNDER PART VI
OF THE IMMIGRATION AND ASYLUM ACT 1999]
GWARANTOWANY ELEMENT DOFINANSOWANIA DLA EMERYTÓW [ANG. GUARANTEE ELEMENT OF STATE
PENSION CREDIT]
ZASIŁEK POWSZECHNY [ ANG. UNIVERSAL CREDIT]
DOFINANSOWANIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH I WYCHOWUJĄCYCH DZIECI [ANG. CHILD TAX CREDIT] –
oprócz osób spełniających dowolne z poniższych kryteriów:
i.
ii.

uprawnienie do dofinansowania dla osób pracujących o niskich dochodach [ang. working tax
credit]
dochody przekraczające 16,190 GBP (Uwaga! Kwota ta jest aktualna na kwiecień 2017 r. i
może się zmieniać co rok)

Jeśli kwalifikują się Państwo do darmowych posiłków szkolnych i aktualnie z nich nie korzystają, prosimy o wypełnienie
odcinanej części na dole tego listu i złożenie jej w recepcji szkoły w kopercie z dopiskiem „FREE SCHOOL MEALS” do
poniedziałku 08 02 2018. Potwierdzimy Państwa kwalifikowalność, gdy otrzymamy potwierdzenie z bazy danych.
Informujemy, że aktualna kwota wygospodarowana na darmowe szkolne posiłki wynosi 2,20 GPB na lunch.
Z wyrazami szacunku

S. Hillier
Zastępca dyrektora
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BEZPŁATNE POSIŁKI SZKOLNE
Imię rodzica:……………………………………

Nazwisko rodzica:……………………………………………………

Data urodzenia rodzica:……………… Albo nr ub. społ. (National Insurance) ……………………………
Albo numer osoby ubiegającej się o azyl:……………………………………………………………………………………
Imię dziecka (1): …………………………………………………………………
Imię dziecka (2): …………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna _________________________________
Dyrektor: Christine McLintock
Rose Avenue, Hazlemere, High Wycombe, Bucks HP15 7UB T: 01494 815211 E: office@swr.school www.swr.school

