Pomoc materialna dla uczniów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o przemocy społecznej DU z 2004 nr 64 poz. 593
uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub naukowe. Szczegółowy regulamin
przyznawania stypendiów uczniom z terenu Gminy Chełmiec jest na stronie internetowej Gminy
Chełmiec szczegóły tutaj .

2. Od kilku już lat nasi uczniowie otrzymują obiady w szkole. Na podstawie uchwały Rady
Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
w latach 2014 – 2020” każde dziecko, którego sytuacja materialna jest trudna, może otrzymać
obiad w szkole, jeżeli rodzice załatwią odpowiednie formalności:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmcu (Chełmiec ul. Marcinkowicka 6, tel.
18 440 46 27) dla dzieci z terenu Gminy Chełmiec;
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 23)
dla dzieci z terenu Nowego Sącza;
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej (Kamionka Wielka 253,
tel. 18 449 07 63) dla dzieci z Gminy Kamionka Wielka.

Jeżeli sytuacja materialna rodziny jest trudna, a rodzina nie spełnia kryterium dochodowego
ustalonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wówczas należy zgłosić się do pedagoga
szkolnego – istnieje możliwość otrzymania obiadów z tzw. „listy dyrektorskiej”.

3. Na podstawie Art 14a ust. 3 oraz Art. 17 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty dzieci mogą
otrzymać bilety na bezpłatny dowóz do szkoły.
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Kryteria przyznawania biletów:

1) Rodzice pobierają formularz w sekretariacie szkoły, który po wypełnieniu składają ponownie
w sekretariacie.

2) Odległość z domu do szkoły musi przekraczać:

a) 3km dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej klasy I – IV

b) 4km dla dzieci klas V i VI oraz gimnazjum

c) dziecko musi mieszkać na terenie obwodu naszej szkoły.
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