
Obiad w szkole a nauka zdalna. 

„Posiłek w szkole i w domu” w 

czasie pandemii 
Do tej pory Twoje dziecko jadło obiad na szkolnej stołówce, ale odkąd uczy się zdalnie nie ma 

takiej możliwości? Jak działa program „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii 

koronawirusa?  Odpowiadamy. 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to duże wsparcie dla osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają 

wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki (m.in. kryterium dochodowe). Pomoc udzielana 

jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić? 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu wynosi: 

 dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł, 
 na osobę w rodzinie – 792 zł. 

Gdzie się zgłosić o pomoc? 

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy udziale 

ośrodka pomocy społecznej, a o formie, rodzaju, rozmiarze świadczenia decyduje kierownik ośrodka 

pomocy społecznej. Osoba bądź rodzina potrzebująca pomocy w formie posiłku powinna zgłosić 

się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach (tel 85 655 44 19). 

Nauka zdalna – co z obiadem w szkole? 

W sytuacji, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją 

epidemiczną, w konsekwencji czego nie spożywa posiłków w stołówce szkolnej, kierownik ośrodka 

pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. Nie jest więc tak, że osoby kwalifikujące się do wsparcia nie otrzymają pomocy. 

źródło MRiPS 
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Koordynator do spraw dostępności w 

Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Czyżach 

W Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach został wyznaczony 

Koordynator do spraw dostępności, funkcję tę pełni Pani Anna Kuprianowicz - pracownik socjalny. 

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności: 

Anna Kuprianowicz 

adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98 

telefon: (85) 655 44 19 

e-mail:  a.kuprianowicz@ugczyze.pl 

 

OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

Wnioski na świadczenie "300 +" można składać tylko do 30 listopada 2020, wnioski 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub tradycyjnie. 

Trwa również przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na 
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach są dostępni dla Państwa 
pod numerem telefonu 85 655 44 19. 

Można również skontaktować się z nami drogą mailową – gopsczyze@wp.pl, 
e.stepaniuk@ugczyze.pl, a.stankowska@ugczyze.pl 
W związku ze stanem epidemicznym w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do 
składania wniosków drogą elektroniczną. W przypadku konieczności uzupełnienia 
 wniosku o dodatkowe dokumenty, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia 
sposobu i terminu ich dostarczenia. 
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