
 
 

 

 

 

 

Mesele gratuite la școală 
 

Stimați părinți și îngrijitori, 

 

Suntem conștienți de faptul că, pentru multe familii, au existat unele modificări acasă în ultimele 18 

luni ale pandemiei și că acest lucru ar fi putut avea un impact asupra eligibilității dvs. pentru mese 

gratuite la școală. Dacă vă calificați pentru mese școlare gratuite, nu numai că copilul dvs. va primi 

mese gratuite, dar și școala noastră va primi finanțare suplimentară. În plus, în perioada vacanței 

școlare, bonurile săptămânale (15 GBP pe copil) sunt alocate pentru a cheltui la supermarket 

pentru a sprijini cumpărăturile alimentare în vacanța de vară. 

 
Dacă aveți nevoie de asistență pentru a vă înscrie, vă rugăm să contactați biroul școlii și vă 

vom ajuta cu plăcere 
 
Puteți aplica pentru mese școlare gratuite în cazul în care copilul dumneavoastră urmează o școală 

Hull sau al șaselea formular cu normă întreagă, înregistrându-vă pe My School Portal și completând 

online formă. Pentru a fi eligibil, trebuie să primiți unul dintre următoarele beneficii: 

● venituri în sprijinul 

● veniturilor, alocație pentru solicitanții de locuri de muncă, 

● venituri aferente veniturilor și alocații de sprijin (ESA - IR), 

● credit universal, dacă gospodăria câștigă mai puțin de 7.400 GBP pe an 

● solicitanți de azil ( primind sprijin în conformitate cu partea a VI-a din Legea privind 

imigrația și azilul din 1999) 

● elementul garantat al creditului de pensie de stat credit 

● fiscal pentru copii (cu un venit anual de cel mult 16.190 GBP, conform evaluării de la 

venitul intern), 

● credit fiscal funcțional - plătit pentru patru săptămâni după ce încetați să vă calificați pentru 

a beneficia de un credit fiscal. 

 
Vă rugăm să vizitați https://www.hull.gov.uk/education-and-schools/schools/free-school-meals pentru 

o aplicație online sau contactați biroul școlii pentru un formular pe hârtie.  

 

Este esențial ca toți cei care sunt eligibili pentru o masă gratuită la școală să fie înregistrați, indiferent 

dacă au o masă școlară sau un prânz la pachet la domiciliu, deoarece acest lucru va afecta 

finanțarea primită de școală. Cu cât școala primește mai multe fonduri, cu atât sunt mai multe 

oportunități pentru elevii noștri. Vă rugăm să vă asigurați că completați o cerere, chiar dacă credeți că 

copilul dvs. nu este eligibil. 

 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați biroul școlii. 

 

Cu stimă, 

doamna S Moore,  

șef de școală  

 

 

 

https://www.hull.gov.uk/education-and-schools/schools/free-school-meals

