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w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
Uprzejmie informujemy, że tak jak w latach ubiegłych, i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji oborównież i w tym roku istnieje możliwość ubiegania się wiązku nauki;
przez uczniów o przyznanie pomocy materialnej o cha- - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawrakterze socjalnym tzw. stypendium szkolnego. Termin nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do
złożenia wniosku w tym zakresie określa art. 90n ust. 6 czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i upływa
nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukońchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich koleczenia 24 roku życia.
giów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, zamieszkały

się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż
351,00 zł.

na terenie Gminy Wolsztyn, znajdujący się w trudnej
Zgodnie z zapisem art. 90b wyżej cytowanej ustawy
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
pomoc materialna przysługuje:
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o upraw- występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
nieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkonauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów holizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełpracowników służb społecznych do czasu ukończenia na.
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
Kryterium zgodnie z którym stypendium szkolne jest
życia;
przyznawane to dochód rodziny z miesiąca poprzedza- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków jącego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania

Rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium, dla
uczniów uczęszczających do różnych typów szkół np.
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mogą złożyć wnioski w jednej szkole.

Pomoc materialna dla uczniów—
poradnik

Spotkanie z Zarządem
Heimatkreis Wollstein z Bad Bevensen
W środę 29 sierpnia br. wizytę w wolsztyńskim Ratuszu złożyli członkowie Koła Ziomków z Bad Bevensen na czele z jego Przewodniczącym Horstem Eckertem.

Pierwszy raz goście z Bad Bevensen postanowili odbyć wyjazdowe
posiedzenie Zarządu Koła Ziomków w Wolsztynie. Podczas spotkania
z Burmistrzem Wolsztyna poruszono m.in. sprawy odnowienia napisów na kamieniu pamiątkowym na byłym cmentarzu ewangelickim
przy ul. Lipowej oraz kwestię możliwości pozyskania przez byłych
mieszkańców Wolsztyna narodowości niemieckiej odpisów aktów
Urzędu Stanu Cywilnego.

Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć zaświadczenia o dochodach uzyskanych za miesiąc
sierpień 2012 (netto), a do wniosków składanych do
15 października za miesiąc wrzesień 2012 (netto).
Wnioski odebrać można:
- w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, ul. Rynek 1 (pokój 47);
- u dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy
Wolsztyn.

Warunki i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów określa Uchwała Nr XXXVII/284/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Wolsztyn.
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Wolsztyński Dom Kultury zaprasza na spektakl „Andropauza”,
który wystawiony zostanie 2 października br. o godz. 20.00.

