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Czy spełniam niezbędne warunki?

Jeśli otrzymują Państwo Universal Credit,
mają Państwo możliwość aby złożyć wniosek
na ‘Darmowe Szkolne Posiłki’ ktόre wtedy
automatycznie zarejestrują Państwa dziecko
jako ‘Pupil Premium’ (Premia Ucznia)

Lub, jeśli Twoje dziecko jest ‘pod opieką’,
adoptowane z opieki, żyjące z tobą w
wyjątkowej opiece lub kiedykolwiek było w
opiece, proszę przyjść aby porozmawiać z
członkiem zespołu w biurze. Będziemy musieli
zobaczyć legalne dokumenty i wtedy
zaktualizujemy nasze systemy aby dać
Państwu dostęp do Funduszy Pupil Premium.

Wszystkie dzieci w zerόwce (Reception) i w
klasach 1-szych i 2-gich są upoważnione do
‘darmowego szkolnego posiłku’
sponsorowanego przez Rząd.
To jest inne niż Darmowe Szkolne Posiłki i
musieliby Państwo złożyć wniosek na DSP
aby otrzymać wyżej wymienione korzyści
Pupil Premium .
Dzieci ktόre otrzymują DSP nie muszą jeść
darmowego posiłku jeśli wolą przynieść swόj
własny zapakowany posiłek.

Aby złożyć wniosek, prosimy zapytać się w biurze
szkolnym o aplikację.
Ewentualnie, prosimy zadzwonić 01604 366656
aby porozmawiać z członkiem drużyny DSP.
Lub złόżcie wniosek przez internet:
www.northamptonshire.gov.uk/freeschoolmeals

Lub, jeśli są Państwo członkiem Sił Zbrojmych,
prosimy skontaktować się z biurem.

Więcej Szczegόłόw
Mundurek Szkolny: Kupon warty £15 na teraźnieszego
dostawcę mundurka szkolnego (obecnie, Karl Sports) jest
udostępniony 4 razy w ciągu pobytu dziecka w szkole — na
początku zerόwki (Reception), klasy 1, klasy 3 i klasy 5.
Klub Śniadaniowy: Dla dzieci ktόre otrzymują DSP, klub
śniadaniowy będzie darmowy.
Lekcje Muzyki: 50% zniżki ze szkolnych lekcji muzyki do
maksymum £100 podczas pobytu dziecka w szkole.
Wycieczki Szkolne: 50% zniżki ze wszystkich wycieczek
szkolnych (włącznie z wycieczkami przedszkolnymi) powyżej
wartości £5.
Kolonie: 50% zniżki z jednej koloni podczas fazy rocznej.
Darmowe Szkolne Posiłki: Dzieci ktόre otrzymują DSP mogą
otrzymać darmowy szkolny posiłek (obecnie warty £2.20
dziennie)

Jeśli Twoje dziecko otrzymuje fundowane
godziny w naszym Przedszkolu, może rόwnież
będą mogły otrzymać Wczesnodziecięce Pupil
Premium kiedy mają 3 lata. Prosimy
skontaktować się z Sarah w Przedszkolu lub ze
szkolnym biurem po więcej informacji.
Uwaga: Jeśli wasze okoliczności się zmieniły, i nie
otrzymują już Państwo Darmowych Szkolnych Posiłkόw,
Państwa dziecko nadal będzie otrzymywało status Pupil
Premium i w dalszym ciągu będzie mogło korzystać z
niektόrych wymienionych oszczędności. Jeśli
otrzymywaliście Darmowe Szkolne Posiłki w przeszłości,
prosimy skontaktować się z biurem ponieważ w dalszym
ciągu może mogliby Państwo otrzymać Pupil Premium.

Szkolne Kluby: 50% zniżki ze wszystkich płatnych poza
szkolnych klubόw do maksymalnej wartści £100 podczas
pobytu dziecka w szkole
Przedszkolne Pory Obiadowe: Dzieci w Przedszkolu mogą
zostać się w godzinnej porze obiadowej za darmo. Nadal
będą musiały przynieść zapakowany posiłek.
Po więcej informacji, prosimy zobaczyć Szkolną Polisę
Płatności.

Uwaga, jeśli fundusze rządowe Pupil
Premium ulegną zmianie, szkoła rezerwuje
sobie prawo aby zmienić tą ofertę.
Świadczenia są bezpośrednio związane z
obecnymi planami funduszy.

Jak to jest fundowane?

Czy zechcielibyście zaoszczędzić
pieniądze i pomόc Twojemu
dziecku i szkole??

Rząd przyznaje fundusze ‘Pupil Premium’ dla
wszystkich dzieci spełniejące warunki.
W roku akademicznym 2014/2015, ten
fundusz wynosił £1300 na ucznia na rok. Dla
dzieci w Przedszkolu, fundusz PP wynosi 53p
za fundowaną godzinę (w przybliżeniu £300 na
rok)
Niektόre z tych pieniędzy będą wykorzystane
przez szkołę na sponsorowanie inicjatyw
wspomnianych na odwrocie, dla uczniόw PP.
Inne pieniądze będą wydane na wspomaganie
wszystkich dzieci przez dostarczenie
pracownikόw, ktόrzy dodatkowo wspierają
uczniόw w klasie, opłacenie gości aby
wzmocnić program nauczania i szkolenie
pracownikόw, itd.
Pełne szczegόły jak szkoła wydała fundusze PP
zeszłego roku są dostępne na szkolnej stronie
internetowej, lub mogą być zamόwione ze
szkolnego biura.

50% zniżki ze szkolych
wycieczek powyżej £5
włącznie z jedną
kolonią

Po dalszą pomoc w wypełnieniu
aplikacji lub tylko po zapytanie się
pytań na osobności, prosimy
skontaktować się ze szkolnym
biurem i Kate lub Caroline Państwu
pomogą.

Telefon/Fax: 01536 512581

Kupony warte £60 na
szkolne mundurki
podczas pobytu twojego dziecka w szkole

Darmowy Klub
Śniadaniowy każdego
ranka. Warty £2.50
dziennie

50% zniżki z lekcji
muzyki w szkole do
maksymum £100

50% zniżki z płatnych
klubόw szkolnych do
maksymum £100

Email: office@standrewsceprimary.com

Uwaga, jeśli fundusze rządowe Pupil
Premium ulegną zmianie, szkoła rezerwuje
sobie prawo aby zmienić tą ofertę.
Świadczenia są bezpośrednio związane z
obecnymi planami funduszy.

Darmowa sesja
opbiadowa dla dzieci
z Przedszkola. Warta
£2 dziennie

Darmowe Posiłki
Szkolne—warte
£2.20 dziennie

