Nota Informacyjna Dla Pracowników – 16 czerwca 2021
Temat – Sprawozdanie Rady Perth i Kinross dotyczące wydawania powszechnych Darmowych
Posiłków Szkolnych.
Czym jest Wydawanie Powszechnych Darmowych Posiłków Szkolnych?
Jak najprawdopodobniej Państwu wiadomo, Rząd Szkocki zobowiązał się do wprowadzenia
powszechnych Darmowych Posiłków Szkolnych w szkołach podstawowych w Szkocji. Wydawanie
tych posiłków będzie wdrażane stopniowo, a uczniowie szkół podstawowych klas 4 będą uprawnieni
do darmowych posiłków szkolnych w sierpniu 2021 roku, uczniowie klas 5 od stycznia 2022 roku – a
uczniowie szkół podstawowych klas 6 i 7 będą uprawnieni do darmowych posiłków szkolnych przed
sierpniem 2022 roku.
Darmowe Śniadania Szkolne mają być również wprowadzane we wszystkich szkołach podstawowych
w Szkocji, chociaż data dostarczania tych posiłków ma być jeszcze potwierdzona.
Wprowadzenie Powszechnych Darmowych Posiłków Szkolnych jest fantastyczną inicjatywą, jaka
zapewni niezbędne wsparcie tysiącom dzieci, zapewniając im dostęp do bezpłatnego, zdrowego i
pożywnego posiłku każdego dnia ich pobytu w szkole. Czyniąc dostawę tych posiłków powszechną
przyczyni się w istotny sposób do usunięcia nadal istniejącego piętna otaczającego darmowe posiłki szkolne
i zapewnienia, że żadne dziecko nigdy nie będzie głodować w szkole.
O czym jest sprawozdanie Rady Perth i Kinross?
Rada Miejska Perth i Kinross, wraz z wieloma innymi radami w Szkocji, stanie przed wyzwaniami w
dostarczaniu przewidywanej liczby wymaganych posiłków, biorąc pod uwagę ograniczenia
wynikające z liczby istniejących kuchni w szkołach podstawowych.
Sprawozdanie, jakie zostało przygotowane przez Dyrektora ds. Usług Edukacyjnych i Pedagogicznych
(the Director of Education and Children’s Services) zostanie przedstawione wybranym członkom na
posiedzeniu Komitetu Rady w dniu 23 czerwca 2021 roku i przedstawia ono dostępne Radzie
możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych posiłków szkolnych w szkołach podstawowych.
Co to oznacza dla kuchni szkolnych?
Obecnie szkoły podstawowe w Perth i Kinross składają się z 35 kuchni produkcyjnych i 33 centrów
gastronomicznych.
Rada Perth i Kinross przewiduje, że pobierane będą posiłki w liczbie 80%, co wymagać będzie
produkcji dodatkowych 500 000 posiłków szkolnych na tym całym obszarze po zakończeniu pełnego
wprowadzenia uprawnień.
Obecnie po prostu nie ma wystarczającej zdolności do produkcji tych posiłków w obecnych
placówkach szkolnych.
Co to oznacza dla mnie?
W sprawozdaniu przedstawiono szereg możliwości do rozważenia, przy czym niektóre z nich mogą
mieć wpływ na pracowników Działu Gastronomicznego Tayside Contracts, mających siedzibę w
szkołach podstawowych.
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Nie wiemy jeszcze, która z opcji zostanie wybrana przez Radę, więc jest jeszcze za wcześnie na to, aby
szczegółowo informować o ewentualnych konsekwencjach dla siły roboczej na ten moment.
Co stanie się dalej?
Komitet zbierze się w dniu 23 czerwca 2021 roku i jeśli zostanie podjęta decyzja, jaka może mieć
wpływ na naszą siłę roboczą, informacje na ten temat zostaną Państwu udostępnione – jak i
Przedstawicelom Państwa Związków Zawodowych – jak tylko Tayside Contracts uzyska te informacje.
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie tej noty informacyjnej, należy bez wahania skierować
je w pierwszej kolejności do swego kierownika liniowego.
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