
 
 

 

 

 

 

Bezpłatne posiłki szkolne 
 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu rodzinach w ciągu ostatnich 18 miesięcy pandemii nastąpiły pewne 

zmiany w domu, które mogły mieć wpływ na Państwa uprawnienia do bezpłatnych posiłków 

szkolnych. Jeśli zakwalifikujesz się do bezpłatnych posiłków szkolnych, nie tylko Twoje dziecko 

otrzyma darmowe posiłki, ale nasza szkoła otrzyma również dodatkowe fundusze. Ponadto w 

okresie wakacji szkolnych przydzielane są cotygodniowe bony (15 funtów na dziecko) do 

wydania w supermarkecie na zakupy żywności w czasie przerwy letniej. 

 
Jeśli potrzebujesz wsparcia przy składaniu wniosku, skontaktuj się z biurem szkoły, a my z 

przyjemnością pomożemy. 
 
Możesz ubiegać się o bezpłatne posiłki szkolne, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły w Hull lub 

do szóstej klasy w pełnym wymiarze godzin, rejestrując się na portalu My School Portal i wypełniając 

online Formularz. Aby się kwalifikować, musisz otrzymać jeden z następujących świadczeń 

● wspierających 

● dochód w oparciu o dochód dla poszukujących pracy, zasiłek dla osób poszukujących 

pracy 

● związany z dochodem i zasiłek alimentacyjny (ESA – IR), 

● uniwersalny kredyt, jeśli gospodarstwo domowe zarabia mniej niż 7400 funtów rocznie dla 

● osób ubiegających się o azyl ( otrzymywania wsparcia w ramach części VI ustawy o 

Imigracji i Azylu 1999) 

● elementu gwarantowanego państwowegokredyt emerytalny 

● ulgi podatkowej dziecko(z rocznym dochodem nie więcej niż £ 16.190 oceniana przez 

Inland Revenue) 

● pracuje bieg ulgi podatkowej - zapłacił za cztery kilka tygodni po tym, jak przestaniesz 

kwalifikować się do ulgi podatkowej dla pracowników 

 
Odwiedź stronę https://www.hull.gov.uk/education-and-schools/schools/free-school-meals w celu 

złożenia wniosku online lub skontaktuj się z biurem szkoły w celu uzyskania formularza papierowego.  

 

Niezbędne jest, aby każdy, kto kwalifikuje się do bezpłatnego posiłku szkolnego, był zarejestrowany, 

niezależnie od tego, czy ma posiłek szkolny, czy domowy lunch, ponieważ wpłynie to na finansowanie 

otrzymywane przez szkołę. Im większe dofinansowanie otrzyma szkoła, tym większe możliwości dla 

naszych uczniów. Upewnij się, że wypełniłeś wniosek, nawet jeśli uważasz, że Twoje dziecko nie 

kwalifikuje się. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 

Z poważaniem 

Pani S. Moore  

Dyrektor Szkoły  
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