Szanowni Rodzice / Opiekunowie
Darmowe Posiłki w Szkole / Fundusz Kapitałowy dla Uczniów
Jeśli masz niskie dochody lub jesteś na zasiłku i masz dzieci w szkole, możesz być
uprawniony(-a) do otrzymywania bezpłatnych, smacznych posiłków szkolnych dla
twoich dzieci.
Dlaczego Warto Zdecydować się na Spożywanie Posiłków w Szkole?
Posiłki szkolne dostarczają jedną trzecią składników odżywczych niezbędnych do
wzrostu i rozwoju, oraz spełniają wymagania odżywcze określone przez Rząd
Szkocki, jeśli chodzi o żywność i napoje w szkołach.
Posiłek w szkole zachęca do zdrowego odżywiania od najmłodszych lat i zapewnia
różnorodność i możliwość wyboru. Z każdym posiłkiem szkolnym są zapewnione
chleb i napoje, takie jak schłodzony sok owocowy, mleko lub woda. W miarę
możliwości, są również zapewniane posiłki wegetariańskie, posiłki spełniające
wymogi diety przepisanej przez lekarza i posiłki spełniające specjalne wymogi
dietetyczne. Spożywanie pełnowartościowego posiłku w porze obiadowej okazało
się pomocne w koncentracji podczas lekcji popołudniowych. Posiłki szkolne
stwarzają również możliwość rozwijania społecznych umiejętności jedzenia w
bezpiecznym, nadzorowanym środowisku, jakim jest jadalnia szkolna.
Fundusz Kapitałowy dla Uczniów
W ramach niedawnej kampanii Rządu Szkockiego przekazano 120 milionów funtów,
aby pomóc w osiągnięciu lepszych wyników, skupiając się na wspieraniu tych dzieci i
młodzieży, które doświadczają trudności w nauce ze względu na ubóstwo. To
dofinansowanie nosi nazwę Funduszu Kapitałowego dla Uczniów (ang. PEF - Pupil
Equity Funding).
PEF jest przyznawany na podstawie liczby dzieci i młodzieży z P1 do S3
otrzymujących darmowe posiłki szkolne w każdej szkole podstawowej, średniej i
specjalnej w Szkocji. Dofinansowanie jest dostępne na rok finansowy 2017/18 i ma
być dostępne co roku przez cały okres istnienia obecnego parlamentu.
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Dla każdego ucznia, który jest zarejestrowany na otrzymywanie bezpłatnych
posiłków szkolnych, ich szkoła otrzyma od rządu fundusze rządowe o wartości 1200
funtów na ucznia. Te pieniądze mają pomóc szkole w finansowaniu szerokiego
wachlarza inicjatyw wspierających osiągnięcia.
Jeśli jesteś uprawniony(-a) do bezpłatnych posiłków szkolnych, proszę zarejestrować
swoje dziecko. Nawet jeśli twoje dziecko nie chce spożywać codziennie bezpłatnego
posiłku szkolnego, zachęcamy do rejestracji, aby szkoła mogła otrzymać fundusze
na ucznia w celu wsparcia nauczania.
Rejestracja jest prosta i zajmie niewiele czasu. Formularze z wnioskiem można
uzyskać w następujący sposób - Na stronie internetowej www.aberdeencity.gov.uk/schoolmeals
- W recepcji szkoły twojego dziecka
- Od Usług Edukacyjnych i ds Dzieci - telefon 01224 523237
Przetłumaczone listy i formularze są dostępne w serwisie Tłumaczy Pisemnych i
Ustnych. Można się z nimi skontaktować poprzez emajl pod adresem
InterTrans@aberdeencity.gov.uk
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