str. 6

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - lipiec– sierpień 2013
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę: w
klasach I-III i V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej). Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez
ww. uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, jak również realizowanie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014
w jednej z niżej wymienionych szkół: szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej: zasadniczej
szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum,
profilowanym, technikum. Uczniowie niepełnosprawni
otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez
względu na kryterium dochodowe.
Szczegóły udzielania pomocy:
1. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5
ust. 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, to jest 539,00 zł. Dokumentem
uprawniającym do otrzymania pomocy jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego;
2. W przypadku uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej
oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
pomoc udzielana jest uczniom, którzy pochodzą z rodzin

spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), tj. dochód na
członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku nie przekracza 456,00 zł;

z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

3. Z pomocy mogą również skorzystać uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy to np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

2) W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium
dochodowe (tj. 456,00 zł), a spełniających przesłanki
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy sytuacji bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy
w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej), do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wniosku i ewentualne dokumenty
potwierdzające przesłanki. Decyzję o przyznaniu wyprawki w ramach niniejszego kryterium podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu informacji o ogólnej liczbie
uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy
w ramach powyższego kryterium.

4. Z pomocy mają prawo skorzystać uczniowie niepełnosprawni po spełnieniu warunków, o których mowa w
informacjach ogólnych. Uczniowie Ci otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za
zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora
szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 13.09.2013 r. (termin
obowiązujący dla gminy Wolsztyn).
Do wniosku należy dołączyć, w zależności od kryterium:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodu – oświadczenie o wysokości dochodu. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,
którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

3) W przypadku uczniów niepełnosprawnych do wniosku
należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania
gospodarstwa rolnego należy pamiętać, że dochód przeliczeniowy z 1 ha wynosi 250,00 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.
Informacje w powyższym zakresie można uzyskać w
Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, ul. Rynek 1, pokój nr 47
lub pod nr telefonu: 068-347-45-81.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Wolsztyn,
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna.

Uprzejmie informujemy, że tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku istnieje
możliwość ubiegania się przez uczniów o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolnego. Termin złożenia wniosku w tym zakresie
określa art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i upływa 15 września danego roku szkolnego, a w
Kryterium zgodnie z którym stypendium szkolne jest przyznawane to dochód rodziny
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obz miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osocych i kolegiów pracowników służb społecznych upływa 15 października. Zgodnie z
bę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
zapisem art. 90b wyżej cytowanej ustawy pomoc materialna przysługuje:
być wyższa niż 456,00 zł. Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla zaświadczenia o dochodach uzyskanych za miesiąc sierpień 2013 (netto), a do wniomłodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nau- sków składanych do 15 października za miesiąc wrzesień 2013 (netto).
czycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do
Wnioski odebrać można w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Oświaty w Wolsztynie, pokój nr 47 oraz u dyrektorów szkół podstawowych, gimna- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i zjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn. Rodzice
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledze- ubiegający się o przyznanie stypendium, dla uczniów uczęszczających do różnych tyniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obo- pów szkół np. szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mogą
wiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; złożyć wnioski w jednej szkole.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla Warunki i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów określa
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Uchwała Nr XXXVII/284/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języ- roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
ków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn.
roku życia.

