
Programu pomocowe dla uczniów.

Po prawie dwumiesięcznym oczekiwaniu, wszyscy wnioskodawcy pomocy materialnej
dla  rodzin  wielodzietnych  3+  otrzymali  lub  otrzymają  do  końca  tygodnia  decyzję  o
finansowym  wsparciu  w  kwocie  120  zł  dla  dziecka  w  ramach  programu  „Pierwszy

dzwonek” finansowanego przez Województwo Małopolskie. Projekt „Pierwszy dzwonek” to jedna z
kilku form wsparcia rodzin w  zakupach o charakterze edukacyjnym. 

W chwili obecnej, do 15 września br. włącznie można ubiegać się także o pomoc finansową
w  ramach  stypendiów  szkolnych.  Trzeba  spełnić  kryterium  dochodowe i  społeczne,  czyli  dochód
miesięczny  na  członka  rodziny  wskazanego  ucznia  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  złożenia
wniosku nie może być wyższy niż 456 zł, a ponadto w rodzinie występują w szczególności następujące
okoliczności:   bezrobocie,  niepełna  rodzina,  przewlekle  choroby,  wielodzietność  lub  występujące
zjawiska  patologiczne w rodzinie

Wnioski o stypendium szkolne przyjmowane są w Urzędzie Miasta Nowy Targ (Biuro Obsługi
Mieszkańców pok. nr 001 i  w Wydziale Oświaty pok. 202 (II  piętro).  Tam też można pobrać druki
wniosków.

Stypendium szkolne wyliczane jest na okres 10 miesięcy, wypłacane na ogół w dwóch ratach.
Przedsięwzięcie to finansowane jest przez miasto Nowy Targ i Województwo Małopolskie.

Inną jeszcze formą wparcia rodzin jest rządowy program pn. „Wyprawka szkolna”.
Wnioski o wparcie przyjmowane są w szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać

uczniowie. W  ramach  programu  „Wyprawka  szkolna”  pomoc  będzie  udzielana  dla  uczniów  w  3
kategoriach: 

1) uprawnieni w ramach kryterium dochodowego – miesięczny dochód na członka rodziny
nie może przekroczyć kwoty 574 zł ,

2) uprawnieni z uwagi na niepełnosprawność,
3) uprawnieni  z  uwagi  na  występowanie  okoliczności  społecznych  takich  m.  innymi  jak

bezrobocie,  niepełna  rodzina,  przewlekle  choroby,  wielodzietność  lub  występujące
zjawiska  patologiczne w rodzinie.

W tej ostatniej kategorii nie wszyscy wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, bowiem ustalony
został tu limit ustawowy : uprawnienie tylko dla 5 % dzieci uczęszczających do szkól w danej gminie
(5  % w danej szkole). 

Jest  jeszcze  do  28  sierpnia  br  czas  na  zgłoszenie  swoich  potrzeb  w  ramach  „Wyprawki
szkolnej”,a  wyjątkowych sytuacjach do 8 września br., przy czym w tym ostatnim terminie szanse na
wsparcie z uwagi na ograniczone środki finansowe zdecydowanie zmaleją.

W sprawie szczegółowych warunków uzyskania pomocy należy pytać:
- w zakresie stypendiów szkolnych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ,



- w zakresie projektu wyprawka szkolna w dyrekcji poszczególnych szkół na terenie miasta Nowy Targ.
Program stypendia szkolne i wyprawka szkolna nie obejmuje dzieci klas „0”.

W roku szkolnym 2015/2016 po raz drugi będą przekazywane uczniom nieodpłatnie do użytku
podręczniki  szkolne.  Pomoc  ta  obejmuje  uczniów  klas  I  i  II,  IV  szkoły  podstawowej  oraz  klas  I
gimnazjum.
W  powyższym  zakresie  praktyczne  i  szczegółowe  informacje  możecie  Państwo  uzyskać
u  wychowawców klas i dyrektorów wszystkich szkół objętych programem „Darmowe podręczniki”.

Tak  jak  co  roku  pomoc  miasta  obejmować  będzie  także  uczniów  pochodzenia  romskiego
w  zakresie podręczników i przyborów szkolnych (tych uczniów, którzy nie otrzymają takiej pomocy w
ramach wskazanych wcześniej  programów)  ,a  także  w zakresie  wsparcia  edukacyjnego,  w ramach
zajęć pozalekcyjnych. Środki finansowe na to specjalistyczne i ukierunkowane wsparcie pochodzą od
Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji  oraz  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  w  ramach  realizacji
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Od 9 września 180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto
uczestniczyć będzie w programie pn. „Już pływam”, przewidującym naukę pływania w wymiarze 20
godzin.  Program  pn.  „Już  pływam” współfinansowany  jest  przez  Samorząd  Województwa
Małopolskiego i miasto Nowy Targ.

Wzorem  lat  ubiegłych  znaczna  część  zajęć  z  wychowania  fizycznego  w  roku  szkolnym
2015/2016  realizowana  będzie  m.in.  w  ramach  projektu  „Mały  Mistrz” na  basenie  kąpielowym
i  lodowisku.
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