„Wyprawka szkolna i Stypendium szkolne w pigułce”
Informujemy, że do dnia 7 września br. istnieje możliwość składania wniosków
na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna 2012”.
Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy:
 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach II - IV szkoły podstawowej,
w klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie
I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej lub w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzących z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto,
 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły podstawowej
lub klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza kwoty 504 zł netto,
 uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego , o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
 uczniów klas II - IV szkoły podstawowej, uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum niespełniających kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w rodzinach których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc
w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo
wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja
kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów
w gminie.
Za realizację Programu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w nowym roku szkolnym.
Jednocześnie zawiadamiamy, ze w roku szkolnym 2012/2013, tak jak w latach ubiegłych,
istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koluszki.
Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny,
osiągnięta w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć
kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie (od dnia 1 października br. planowane jest zwiększenie
progu dochodowego do kwoty 456 zł).
Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców uproszczeniu uległ sposób
dokumentowania wysokości swoich dochodów. Do tego celu wystarcza jedynie oświadczenie strony
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (ten sposób dokumentowania dochodu dotyczy tylko
stypendium szkolnego).
Wypłata stypendium jest realizowana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa tj. na przełomie
października i listopada oraz maja i czerwca każdego roku, na podstawie przedłożonych rachunków

bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją dziecka (zakup podręczników,
słowników, literatury edukacyjnej, lektur szkolnych, zakup przyborów szkolnych, stroju
gimnastycznego itp.).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa wraz z wymaganymi
załącznikami w terminie od dnia 1 do 15 września br. (w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie
do dnia 15 października br.) w Referacie Edukacji i Informacji Urzędu Miejskiego w Koluszkach –
pokój nr 1.
Bliższych informacji w sprawach stypendium szkolnego udzieli Państwu pracownik tut. Urzędu:
Przemysław Łącki tel. 44 725 67 17, e-mail: p.lacki@koluszki.pl, natomiast w przypadku Wyprawki
Szkolnej – dyrektor szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

