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Drodzy Rodzice/Opiekunowie           
 

Wirus COVID 19 – Darmowe Posiłki Szkolne(Free School Meals) 
 

Piszę do Państwa ponownie w sprawie Darmowych Posiłków Szkolnych(FSM).Jako Szkoła , wiemy że 
część naszych rodzin mogłaby się kwalifikować do otrzymywania Darmowych Posiłków Szkolnych ale 
nie złożyła jeszcze aplikacji, być może  ponieważ dziecko otrzymuje UIFSM, nie jesteście Państwo pewni 
jak zaaplikować lub być może zaaplikowaliście już Państwo na jedno dziecko i uważacie że 
automatycznie całe rodzeństwo będzie objęte programem Darmowych Posiłków. Rozumiemy również 
iż w obecnej sytuacj  stan finansowy rodzin mógł lub może się zmienić w najbliższym czasie. Jeśli 
uważacie Państwo, że powinniście otrzymywać Darmowe Posiłki Szkolne na wasze dzieci, z całą 
stanowczością zachęcam do złożenia aplikacji, szczególnie mając na względzie fakt iż nie wiadomo jak 
długo jeszcze UIFSM będzie wypłacany. Jeśli Państwa dziecko zakwalifikuje się do programu 
Darmowych Posiłków, równocześnie Szkoła otrzyma dodatkowe fundusze, którymi będziemy mogli 
wesprzeć jego edukację  w szkole.    
 
Państwa dziecko/cj może się kwalifikować do otrzymywania Darmowych Posiłków Szkolnych(FSM), jeśli 
są objęte edukacją w pełym wymiarze i jeśli rodzina legitymuje się którymś z wymienionych benefitów : 
 

 Kredyt Uniwersalny (Universal Credit)– przychód rodzinny jest mniejszy niż £7,400 na rok (po 
podatku i otrzymanych benefitach). 

 Wsparcie Dochodu (Income Support). 
 Zaiłek Bezrobocia (BenefitIncome-based Jobseeker's Allowance). 
 Zasiłek Dochodowy (Income-related Employment and Support Allowance). 
 Wsparcie w Ramach Ustawy o Emigracji i Azylu (Support under Part VI of the Immigration and 

Asylum Act 1999). 
 Gwarantowany Element Państwowego Kredytu Emerytalnego (The guaranteed element of State 

Pension Credit). 
 Zasiłek na Dziecko (Child Tax Credit) -pod warunkiem że nie jesteście uprawnieni również do 

Working Tax Credit I rodzinny przychód brutto nie wynosi więcej niż £16,190. 
 Uruchomiona Ulga PodatkowaWorking (Tax Credit run-on)-płacony przez 4 tygodnie  po 

wygaśnieciu uprawnienia do Working Tax Credit. 
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Jak się ubiegać o FSM 
Rodzice/ Opiekunowie mogą aplikować o Darmowe Posiłki Szkolne (FSM) przez link poniżej. Zostaniecie 
Państwo poinformowani przez LCC jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. 
https://www.lincolnshire.gov.uk/schools-and-education/free-school-meals 
 
W razie potrzeby wyjaśnienia czy też porady,  proszę o kontakt mailowy ze szkolną recepcją. 
office@spaldingparish.lincs.sch.uk.   
 
Z poważaniem, 
 
Diane Mulley 
Dyrektor 
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