
 

Kto odpowie na moje pytania? 
 

Jesli maja Panstwo pytania nt. 
Darmowych Posilkow Szkolnych, prosimy 
o kontakt z Wydzialem Benefitow  pod nr 
03456 08 12 00. Personel w Panstwa 
szkole rowniez chetnie udzieli informacji. 

 
 

Co sie dzieje z informacja, ktorej 
udzielam? 
 
 

 

Wszystkie informacje sa traktowane z 
najwyzsza poufnoscia i jest 
przechowywana jedynie przez 
Aberdeenshire Council. 
 

 

Zapomoga na Szkolny Mundurek 
 

Zapomoga moze byc uzyskana przez 
rodzicow/ opiekunow, ktorzy spelniaja 
kryteria, ustalone przez Aberdeenshire 
Council.  Dalsze informacje w Wydziale 
Benefitow pod nr 03456 08 12 00, lub w 
szkole dziecka. 

 

Jesli maja Pantwo trudnosci 
w przeczytaniu tej ulotki 

prosimy o kontakt z biurem 
szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik 

Jak uzyskac Darmowe 
Posilki Szkolne 

 

Aberdeenshire Council 

Dostarczamy DZIS dla 
Zdrowszego Jutra! 

Jadlospisy przygotowywane przez 
Szkolny Serwis spelnia wymagania 
Ustawy o Promocji Zdrowego Zywienia w 
Szkolach Zarzadzanych przez Rzad 
Szkocki z 2007 r. i zapewniaja znaczna 
czesc wartosci odzywczych 
dostarczanych dzieciom kazdego dnia.  

Jadlospisy dostarczaja duzy wybor oraz 
zbilansowana diete w ciagu kazdego 
tygodnia.  

W Aberdeenshire, nauczyciele oraz 
personel kuchenny promuje zbalansowa 
diete. Uczniowie, ktorzy kwalifikuja sie do 
otrzymywania Darmowych Posilkow sa 
zachecani do wykorzystania tego 
swiadczenia w pelni. 

Dbamy rowniez o Panstwa opinie nt. 
Uslug, ktore dla Panstwa swiadczymy.  

Jesli pragna Panstwo porozmawiac z 
czlonkiem naszego zespolu lub uzyskac 
wiecej informacji w jakimkolwiek aspekcie 
naszych uslug, prosimy o kontakt  

01467 530723  lub  
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk 

Obslugujemy Aberdeenshire od morza do 

szczytow gor – oferujac co najlepsze w Szkocji  

 

 

 

 

 

 

 



Co to sa Darmowe Posilki Szkolne? 

Darmowy Posilek Szkolny sklada sie z lunchu, 

dostarczanego bez oplat przez Aberdeenshire 

Council dla dzieci, ktorych rodziny spelniaja 

kryteria.  

Dodatkowo, od stycznia 2015 wszystkie dzieci 

w klasach 1-3 moga skorzystac z darmowego 

posilku kazdego dnia. Dzieci szkolne otrzymuja 

taki sam posilek, jak dzieci placace, interactywnie 

wybierajac opcje z jadlospisu oferowanego 

kazdego ranka w klasie.  

W szkole sredniej: Dzieci otrzymuja codzienny 

kredyt do wykorzystania w szkolnej kantynie w 

trakcie przerwy obiadowej, rownowarty dwu-

daniowemu obiadowi wybranemu z jadlospisu. 

Dalsze informacje sa dostepne w biurze szkoly.  

Czy moje dziecko jest uprawnione do 
darmowych posilkow szkolnych? 

Darmowe Posilki szkolne sa powiazane z 
poziomem zasilkow/dochodow, jakie otrzymuje 
rodzina. Jesli :- 

 Rodzina otrzymuje Income Support lub 
Pension Credit. (Guarantee Credit) 

 Rodzina otrzymuje zasilek dla 
bezrobotnych Job Seekers Allowance 
(Income-Based) lub Income related 
Employment Support Allowance. 

 Rodzic otrzymuje Child Tax Credit  (CTC) 
ale nie Working Tax Credit caloroczny 
dochod jest nizszy niz £16,105*.  

 Rodzic otrzymuje Child Tax Credit oraz 
Working Tax Credit a caloroczny dochod 
jest nizszy niz £6420*.  

 Rodzice otrzymuja pomoc zgodnie z 
Ustawa o emigracji i Azylu z 1999 r. 

 Kazda osoba w wieku od 16 do 18 roku 
zycia, ktora otrzymuje zasilki wymienione. 

 Rodzice otrzymuja Universal Credit 

Gdzie moge uzyskac Formularz 
Aplikacji? 

Mozna o niego poprosic przez telefon do 
Wydzialu Benefitow pod nr 03456 08 12 00. 
Zazwyczaj formularze sa rowniez dostepne w 
szkole Panstwa dziecka. 

Prosze zauwazyc, jesli zaaplikowali Panstwo 
o Housing Benefit/Council Tax Reduction, 
Ten sam formularz jest rowniez wykorzystany 
przy wnioskowaniu o darmowe posilki – nie 
ma wiec potrzeby skladania osobnego 
formularza. Jesli dziecko jest uprawnione do 
darmowych posilkow, Wydzial Benefitow 
przysle list potwierdzajacy. List ten nalezy 
dostarczyc do szkoly w celu uzyskania 
darmowych posilkow szkolnych. 

Jesli nie aplikowali Panstwo o Housing 
Benefit/Council Tax Reduction, Wydzial 
Benefitow nadal sprawdzi czy spelniaja 
Panstwo kryteria do darmowych posilkow 
szkolnych. 
 

Czy we wniosku musze dostarczyc 
dodatkowych informacji? 
 

Potwierdzenie dochodu musi byc 
przedlozone lacznie z wypelniona 
aplikacja. 

Moze to byc w formie: - 

 TC602 Tax Credit Award Notice za 
rok 2016/2017 potwierdzajace 
uprawnienie do Tax Credits.  

 List z Departamentu Pracy, Rent i 
Emerytur (DWP) potwierdzajcy 
otrzymywanie danego zasilku. 

 Potwierdzenie wsparcia od serwisu 
National Asylum Support Service. 

 

 

 

Gdzie skladam wniosek? 
 

Wnioski nalezy kierowac do; Aberdeenshire 
Council, PO Box 18533, Inverurie, AB51 
5WX 
 

Mozna go rowniez zlozyc w lokalnym biurze 
zasilkowym. 

 

Co sie dzieje, gdy zmieniaja sie moje 
warunki? 
 

Jesli warunki zyciowe sie zmienia, nalezy 
natychmiastowo poinformowac o tym Wydzial 
Benefitow, dzwoniac na nr 03456 08 12 00 
lub piszac E-mail 
benefits@aberdeehshire.gov.uk. 
 

Jesli pobieraja Panstwo darmowe posilki nie 
posiadajac uprawnien, beda Panstwo 
poproszeni o zwrot pieniedzy.  

 

Kazdemu przynalezy 
prawo do wnioskowania, 
jesli spelniaja Panstwo 

ktorykolwiek z kryteriow.  
 

 

Aberdeenshire Council zacheca 
wszystkich rodzicow uczniow, 

ktorzy kwalifikuja sie do 
skladania wnioskow o 

darmowe posilki szkolne. 

* 

Liczby/ Daty te moga sie zmienic, ale na ten 
moment sa wazne. 

 


