
Pomoc uczniom w zakresie ożywiania 

Podstawa prawna:  
UCHWAŁA NR XCV/1425/14   RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy 

Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. 

 

GORĄCY POSIŁEK  - pomoc MOPS 

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana uczniowi przez MOPS, jeżeli 

dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego. Pomoc 

może być ponadto przyznana częściowo odpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

przekracza 200% a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego. Odpłatność 

za świadczenie wynosi wówczas 50 % kosztu posiłku. Pozostałe 50 % pokrywa MOPS. 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, jest wydawana 

po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Wymagane dokumenty: 

 Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku. 

 Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu. 

 Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku o pomoc ( wzory zaświadczeń można uzyskać w poszczególnych filiach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową. 

Wniosek należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka w celu ustalenia sytuacji bytowej rodziny 

przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy.  

 

 

GORĄCY POSIŁEK  -  PRZYZNANY DECYZJA DYREKTORA 

                                          na wniosek dyrektora szkoły złożony do MOPS 

 

W  szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku 

i sytuacja rodzinna tego wymaga, dyrektor szkoły informuje MOPS  o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku. Pomoc taka jest udzielana okresowo, bez przeprowadzania 

rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez 

ośrodek pomocy społecznej. Dyrektor szkoły i pracownicy socjalni zobowiązani są jednak do 

rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów korzystających z posiłku i udzielania im adekwatnego 

do uprawnień i możliwości wsparcia. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie w 

Gminie Miejskiej Kraków nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych 

ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu na podstawie 

wydanych decyzji administracyjnych. 

W każdym miesiącu szkoła otrzymuje limit obiadów, które mogą być przyznane 

decyzją dyrektora. Pomoc poprzedzona jest pisemnym wnioskiem rodziców do 

dyrektora szkoły, może być podparta wnioskiem wychowawcy klasy, do której dziecko 

uczęszcza. Na podstawie złożonych wniosków dyrektor sporządza listę uczniów,  którym w 

danym miesiącu udzielona została pomoc i przedkłada ją ośrodkom pomocy społecznej 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. O decyzji przyznania posiłku 

informuje rodziców. 
 


