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Szanowni rodzice
Premia uczniowska i darmowe posiłki szkolne - list od burmistrza i radnej Claire
Hiscott na temat dofinansowania
Mamy nadzieję, że Państwa dziecko zaadoptowało się już w szkole w nowym roku
szkolnym.
Piszemy do Państwa, aby zwrócić uwagę na możliwość dofinansowania do edukacji
Państwa dziecka – premię uczniowską.
Dofinansowanie to należy się wszystkim uczniom, których rodzice uprawnieni są do
pewnych zasiłków. Celem jego jest udzielenie pomocy uczniom z rodzin o niskich
dochodach, aby otrzymali oni lepszy start w życiu.
Dodatek ten zmienia wiele w sytuacji szkół i uprawnionych uczniów!
Celem jego jest udzielenie pomocy uczniom z rodzin o niskich dochodach, aby otrzymali
oni lepszy start w życiu. Suma ta to około £935 na ucznia, która wpłacana jest
bezpośrednio do szkoły. Jest ona przeznaczana na wycieczki szkolne, śniadania/czas w
świetlicy przed zajęciami szkolnymi oraz zatrudnienie dodatkowych nauczycieli i
asystentów oferujących dodatkową pomoc czy też nauczanie indywidualne. Szkoła, do
której uczęszcza Państwa dziecko rozlicza się z tego, w jaki sposób gospodaruje tymi
funduszami na swojej stronie internetowej.
Wszyscy uczniowie szkol średnich mający prawo do darmowych posiłków upoważnieni są
również do otrzymywania Premii uczniowskiej. Badania pokazują ze uczniowie
spożywający ciepły obiad radzą sobie lepiej w szkole, chcemy więc aby upoważnieni
uczniowie skorzystali z obu opcji.
Nie wszyscy rodzice i opiekunowie uprawnionych dzieci wiedzą, że powinni złożyć
wniosek o darmowe posiłki szkolne. Jeżeli tego nie zrobią, uczniowie nie otrzymają
posiłków a szkoła może stracić fundusz Premię Uczniowską, która jest bardzo ważnym
źródłem dochodu.
Proszę przeczytać poniższą informacje i jeżeli myślą Państwo ze Państwa dziecko
może być uprawnione proszę o kontakt ze szkolą w celu uzyskanie dodatkowych
informacji oraz informacji, w jaki sposób składać wnioski.
M a y o r ’ s O f f i c e
Bristol City Council
PO Box 3176
Bristol BS3 9FS

Marvin Rees
Mayor of Bristol

Website
www.bristol.gov.uk

Uwagi: Ustalenia te są inne, jeżeli dotycząc finansowania dzieci objętych opieką
instytucjonalną czy adoptowanych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat proszę o
kontakt ze szkolą wirtualną Hope Pod numerem telefonu 0117 903 6282 lub poprzez
stronę internetową www.bristol.gov.uk wpisując ‘Hope Virtual School'.
Czy Panstwa dziecko kwalifikuje się, aby uzyskać darmowe posiłki szkolne/Premię
uczniowską ?
Aby szkoła mogła otrzymać fundusz Premia uczniowska, rodzic/opiekun dziecka musi
występować o jeden z poniżej wymienionych zasiłków:
• ‘Zasiłek dla osób o niskich dochodach’ – Income Support
• ’Zasiłek dla osób o niskich dochodach aktywnie poszukujących pracy’ - Incomebased Jobseekers Allowance
• ’Renta w oparciu o dochód z tytułu niezdolności do pracy’ - Income-related
Employment and Support Allowance
• ’Wsparcie zgodnie z częścią szóstą Ustawy o imigracji i azylu z roku 1999’ Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999
• ’Gwarantowane prawo do świadczenia rentowego’ - The guaranteed element of
State Pension Credit
• ‘Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci’ (Child Tax Credit); pod
warunkiem ze nie należy się Państwu ‘Ulga podatkowa dla osób pracujących’
(Working Tax Credit) a Państwa dochód roczny brutto nie przekracza £16,190
• ’Ulga podatkowa dla osób pracujących wypłacana dłużej niż było spodziewane’
(Working Tax Credit run-on) wypłacany 4 kolejne tygodnie po dacie, kiedy przestała
on się ona Państwu należeć
• Świadczenie Universal Credit
Kolejne kroki:
Czy Państwa dziecku należy się to dofinansowanie będziemy mogli sprawdzić poprzez
wydział Edukacji po tym jak skontaktują się Państwo ze swoja szkołą i wypełnią
odpowiednie formularze. Nie otrzymujemy żadnych innych informacji na temat Państwa
dziecka. Decyzję o tym jak został rozpatrzony Państwa wniosek otrzymają Państwo
pocztą.
Jeżeli Państwa dziecko jest uprawnione do otrzymywanie funduszu, ich szkoła zadba o
wszystko i będzie z Państwem w kontakcie w celu uzyskania dalszych informacji.
Jeżeli Państwa dziecko tym razem nie jest uprawnione, proszę o złożenie wniosku w
przyszłości. Zmiany w Państwa sytuacji materialnej mogą oznaczać, że Państwa wniosek
będzie rozpatrzony pozytywnie następnym razem.
Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Urzędu
Miasta Bristolu: https://www.bristol.gov.uk/schools-learning-early-years/free-school-meals
(Mogą Państwo również znaleźć odpowiednią stronę wpisując ’Pupil Premium' w
wyszukiwarce na stronie www.bristol.gov.uk)
Mamy nadzieję, że informacje te będą dla Państwa przydatne. Naszym celem jest
najlepsza służba dla każdego dziecka w Bristolu.
Z poważaniem
Marvin Rees, Burmistrz i Radna Claire Hiscott, członek zarządu ds. edukacji i umiejętności
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