POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 DOFINANSOWANIE OBIADÓW W SZKOLE
 Rodzice uczniów, w których rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 925,20 zł,
mogą ubiegać się o bezpłatne obiady i kanapkę w stołówce szkolnej. Aby otrzymać ww. pomoc,
należy zwrócić się do Centrum Pracy Socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
ucznia (www.mopr.gda.pl – zakładka: Kontakt, Adresy i telefony). Uczniowie zamieszkali poza
Miastem Gdańsk ubiegają się o pomoc materialną w swojej gminie.
 W przypadku, gdy rodzina znajduję w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, a nie może uzyskać
dofinansowania obiadów ze środków pomocy społecznej (z powodu np. nieznacznego przekroczenia
kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku, braku
wymaganych dokumentów) może ubiegać się o dofinansowanie dożywianie ze środków, którymi
dysponuje szkoła.
Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłat za korzystanie przez uczni z posiłku w szkolnej
stołówce jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawych wniosku wraz z zaświadczeniem/
oświadczeniem o miesięcznych dochodach członków rodziny do dyrektora szkoły. Wnioski należy
składać na początku roku szkolnego - do dnia 08 września 2017r., a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych do 25 dnia każdego miesiąca roku szkolnego.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz druki wniosków – u pedagoga lub psychologa
szkolnego.
 STYPENDIUM SZKOLNE - Do 15 września 2017r. w Dziale Obsługi Mieszkańców Gdańskiego
Centrum Świadczeń (GCS) mieszczącym sie w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 można składać wnioski
o stypendium szkolne. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej. Miesięczna kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być
wyższa niż 514 zł na osobę w rodzinie.
W części E wniosku wymagane jest poświadczenie przez szkołę uczęszczania dziecka do placówki.

 ZASIŁEK SZKOLNY - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. utrata praca, nagła choroba, wypadek, kradzież,
pożar. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Druki wniosków, regulamin stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są u pedagoga lub
psychologa szkolnego, u pracowników socjalnych w CPS, w siedzibie Działu Obsługi
Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń i na stronie internetowej - www.gcs.gda.pl
(zakładka: Pomoc Szkolna).

